
Wikileaks apunta ara a la CIA

W
ikileaks torna a atacar, i 
aquesta vegada l’objectiu 
de les seves filtracions és la 
CIA amb la revelació de da-
des més important en tota 

la història de l’agència d’espionatge nord-
americana. El paquet –s’anuncia que aquest 
només és el primer de diversos– posa en evi-
dència l’arsenal d’eines informàtiques que 
l’agència ha desenvolupat per poder portar 
a terme tasques de ciberespionatge. La reve-
lació de l’organització que encapçala Julian 

Assange planteja diversos interrogants, si 
se’n confirma la veracitat. El primer és la le-
galitat de les tasques d’espionatge informà-
tic fetes per la CIA ara difoses. La recollida 
d’informació per part d’agències d’intel-
ligència es mou sempre en un terreny panta-
nós on no és fàcil discernir els límits entre el 
que és legal i el que no ho és. En aquest cas, 
sembla flagrant com a mínim la invasió de 
la privacitat. Segurament seria aquest el de-
licte menor. Una altra qüestió rellevant és 
l’ús inquietant d’aquesta informació, que 

segons sembla circula fora de control entre 
antics hackers del Govern nord-americà. Un 
altre aspecte alarmant es troba en l’origen 
de la revelació massiva. Des que Donald 
Trump va arribar a la Casa Blanca, la comu-
nitat d’intel·ligència dels Estats Units està 
en peu de guerra amb la presidència i entre 
els diferents organismes de seguretat entre 
si. La difusió d’una informació tan perjudi-
cial per al prestigi de la CIA precisament en 
aquests moments és, en el menor dels casos, 
sospitosa.

T
ornem a celebrar un 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora, però potser el més indi-
cat seria dir que commemorem 
–en record de les primeres lluites 

feministes, a favor de la igualtat de drets i en 
contra de l’explotació– una data que es pre-
senta amb els aires reivindicatius de sem-
pre, renovats i més combatius que mai. Per 
descomptat que hi ha avanços per celebrar 
–com la progressiva conscienciació d’una 
societat que es postula com a igualitària–, 
però encara persisteixen les causes profun-
des que generen desigualtat. Per començar, 
les dones continuen cobrant menys que els 
homes, en termes generals i a partir del còm-
put establert pel mateix treball fet. La bretxa 
salarial se situa, segons les últimes dades de 
la Conselleria de Treball, al voltant del 26%, 
un percentatge del tot injust, i més si tenim 
en compte la precarietat de l’ocupació feme-
nina: de cada tres contractes temporals, dos 
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8-M, la lluita per la igualtat
són per a dones; i de cada quatre a temps par-
cial, tres. Sense comptar, per descomptat, 
amb la feina no remunerada, unes tasques 
de la llar i una educació dels fills que conti-
nuen recaient, en ple segle XXI, de manera 
majoritària en les dones.
 El masclisme, soterrat o explícit, s’expres-
sa amb xifres (les de dones en llocs de direc-
ció, per exemple: en només el 33% de les 
grans empreses europees trobem una presi-
dència femenina) però es desenvolupa de 
manera més o menys subtil, més o menys 

cruenta, en gairebé tots els estaments. La vi-
olència de gènere (amb 21 víctimes des de 
començament d’any) és la punta de l’ice-
berg, però la discriminació, sense tenir en 
compte classes o ingressos, és majoritària: 
des de petits gestos fins a grans campanyes, 
des de la simple prepotència tribal fins a la 
condescendent utilització del cos de la dona 
com a objecte.
 Una societat madura es mesura, entre al-
tres coses, per la lluita contra aquesta discri-
minació. S’imposa un nou paradigma, sen-
se embuts i sense tòpics, en el qual es planta 
batalla simplement pel que és just, amb la 
convicció que un món millor només pot ser 
possible amb una política que no es limiti a  
equiparar amb aires paternalistes sinó que 
assumeixi la realitat d’un món en el qual la 
dona és protagonista. Com deia Julia Kriste-
va, «l’humanisme és un feminisme». Avui, 
més que mai, és un corrent radical de la con-
temporaneïtat. 

Una societat madura es 
mesura, entre altres coses, per 
la batalla que planteja contra 
la discriminació de la dona
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Animus iocandi Ferreres

La Knesset ha endurit les mesures 
contra les persones crítiques amb 
la política del país. Una llei perme-
trà prohibir l’entrada i la residèn-
cia a Israel als estrangers que instin 
al boicot econòmic, cultural, acadè-
mic o d’un altre tipus contra l’Estat 
hebreu.	 3Pàg. 17
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Insensibles al drama dels refugiats 
i als retrets internacionals, les au-
toritats magiars han reintroduït la 
detenció sistemàtica dels immi-
grants que entren al país, mesura 
que havia sigut suprimida l’any 
2013 per la pressió de la UE i 
l’ACNUR.	 3Pàg. 18
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El màxim responsable del futbol es-
panyol i la seva junta han sigut im-
putats per prevaricació, malversa-
ció i apropiació indeguda d’1,2 mi-
lions d’euros que els va donar el 
CSD per promocionar la candidatu-
ra per al Mundial 2018.	 3Pàg. 52
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Va amb pas ferm com a fiable adap-
tadora en el teatre català. Després de 
la seva aplaudida versió de Jane Eyre 
al Lliure, estrena avui, Dia de la Do-
na, al Maldà una obra sobre Dolors 
Aleu, la primera dona llicenciada en 
Medicina a Espanya.	 3Pàg. 58
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El director artístic de la firma Yves 
Saint Laurent ha llançat una polè-
mica i reprovable campanya publi-
citària al retratar les models en po-
sats que han sigut qualificats de 
«denigrants i humiliants» pel seu 
component sexista.	 3Pàg. 62
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Dissenyador
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La vida de la primera dona llicen-
ciada en Medicina a Espanya, Do-
lors Aleu Riera (Barcelona, 1857-
1913), ha inspirat Barbes de bale-
na. O de què estan fetes les cotilles. El 
Maldà, una sala tan petita com 
sorprenent situada al Gòtic, es-
trena avui el muntatge, realitzat 
per un equip 100% femení. «La  
coincidència de l’estrena amb el 
Dia de la Dona és pura casualitat», 
afirmen les protagonistes.
 L’obra, amb dramatúrgia d’Anna 
Maria Ricart (també responsable de 
l’adaptació de la novel·la Jane Eyre 
al Lliure de Gràcia i de Yerma al Tea-
tre de l’Akadèmia) i direcció de Mò-
nica Bofill, està interpretada per les 
actrius, cantants i ballarines Núria 

Cuyàs, Laura López, Anna Romaní, 
autora de la coreografia, i Ariadna Ca-
biró, responsable de l’eclèctica banda 
sonora, al piano.
 El muntatge, amb forma de colla-
ge, està escrit tant des del punt de vis-
ta de la protagonista com de les que 
l’envolten. Núria Cuyas, rebesneta 
d’Aleu, encarna la protagonista, men-
tre que la resta de l’equip va canviant 
de personatges per explicar les dife-
rents situacions.

Amb escortes a la universitat

«La meva rebesàvia va tenir la sort 
que el seu pare, un home influent amb 
càrrec polític, la va recolzar sempre. 
Això sí, li va posar dos escortes per-
què l’acompanyessin a la universitat, 
un lloc on sols hi havia homes. El pri-

MARTA CERVERA
BARCELONA

La doctora anticotilles
Dolors Aleu, primera llicenciada en Medicina a Espanya, inspira ‘Barbes de balena’ H Aquest 
muntatge interdisciplinari sobre els èxits de les dones compta amb un equip 100% femení

33 En roba íntima del segle XIX 8Un moment del muntatge ‘Barbes de balena. O de què estan fetes les cotilles’, que acull el teatre Maldà.

NÚRIA GÁMIZ

«El seu pensament 
segueix vigent.  
Moltes frases les 
firmaríem avui», 
diu la rebesneta

ción higiénico-moral de la mujer, en què 
defensava que s’havia d’«impulsar 
l’educació de les dones per acon-
seguir una societat millor», expli-
quen les actrius. També va recla-
mar la desaparició de la cotilla, que 
oprimia el tòrax i afinava la cintu-
ra de les dones, perquè dificultava 
la circulació sanguínia «i provoca-
va desmais». 
 « Va ser una pionera i la seva gra-
duació, després d’un examen de lli-
cenciatura a Madrid amb un permís 
que va trigar molt a arribar, va cau-
sar un gran debat. Als diaris mèdics 
hi va haver cartes a favor i en contra 
de l’entrada de les dones en la me-
dicina», recorda Anna Maria Ricart.  
 El culte a la bellesa d’aquella 
època seguia uns patrons estrictes. 
Avui les formes són unes altres, pe-
rò ¿hem canviat tant? Aquesta és 
una de les preguntes que es fan des 
de l’escenari. «Moltes de les frases 
de la meva avantpassada les firma-
ríem avui. Els seus pensaments se-
gueixen vigents», afirma Cuyàs. 
 El text segueix cronològicament 
la vida d’Aleu però la posada en es-
cena fuig del naturalisme i té un 
toc de bogeria. El vestuari mostra 

33 La doctora Dolors Aleu.

mer dia que va entrar a classe va ser  
rebuda amb aplaudiments», recorda 
Cuyàs. La història d’aquella primera 
graduada en Medicina (amb pocs di-
es de diferència es va graduar la se-
güent) no és l’única història  de Barbes 
de balena. L’obra també recull experi-
ències i testimonis de dones d’una al-
tra època. «Totes hem investigat en 
les nostres famílies el paper de les do-
nes. Normalment, de les dones se’n  
saben menys coses. A vegades ni tan 
sols apareix el seu nom a l’arbre ge-
nealògic», destaquen les actrius.
 Arxius, anuncis i diaris de finals 
del segle  XIX han servit també per 
recrear el context històric de l’època 
del personatge protagonista. Entre 
els documents consultats figura la 
tesi doctoral d’Aleu, De la necesiad de 
encaminar por una nueva senda la educa-

la roba íntima de les dones de fa 
130 anys. «Hi ha molt d’humor i un 
punt de surrealisme i poesia», afir-
ma la directora. «És un espectacle 
amb moltes capes, que contrapo-
sa el que passava llavors i ara». La 
seva intenció és que el públic surti 
de la sala preguntant-se: «¿Què sig-
nifica ser dona avui? I que tingui ga-
nes d’arribar a casa per interessar-
se per la vida d’àvies i rebesàvies».
 El cas d’Aleu no és representa-
tiu de la vida de les seves coetànies. 
Ella va poder graduar-se i fins i tot  
va exercir de pediatra i ginecòloga 
durant 25 anys en les dues consul-
tes que va muntar a Barcelona. «El 
seu marit [Camil Cuyàs] sempre la 
va recolzar, perquè ell no guanyava 
ni un duro», confessa la seva rebes-
neta. H

ESTRENA AL TEATRE MALDÀ

La música en directe 
continua creixent

EL PERIÓDICO 
MADRID

La música en directe a Espanya va 
facturar el 2016 un 14,7% més que 
l’any anterior, un increment (el ter-
cer consecutiu) que col·loca les xi-
fres en nivells superiors als regis-
trats abans del 2012, quan es va pro-
duir la pujada de l’IVA fins al 21%. 
Tito Ramoneda, vicepresident de 
l’Associació de Promotors Musi-

cals (APM), va presentar ahir el vui-
tè Anuari de la música en viu, que atri-
bueix les bones xifres aconseguides 
als festivals i a les grans gires inter-
nacionals. Entre aquestes, destaca 
la de Bruce Springsteen, que va con-
gregar 160.000 espectadors, segui-
da de les de Coldplay (120.000) i Red 
Hot Chili Peppers (66.000).
 Entre els artistes espanyols, 
Manuel Carrasco va ser la gran lo-

ANUARI DE L’APM plash de Benicàssim, amb 250.000 
persones en vuit jornades, i del Pri-
mavera Sound de Barcelona, amb 
207.500 persones en cinc dies.
 L’anuari també reflecteix «els rep-
tes centrals que marcaran el treball 
de la nova junta», amb la vista posa-
da en la batalla de l’IVA i en el feno-
men creixent de la revenda d’entra-
des, que s’ha fet «molt més notori» 
en els dos últims mesos. «Les webs 
de revenda estan fent molt de mal, 
no solament en el sector, ja que són 
sobretot un frau a l’espectador», va 
denunciar Ramoneda, que va dema-
nar que es prohibeixi l’especulació 
i, al mateix temps, que s’habilitin 
«camins» perquè els particulars pu-
guin traspassar tiquets que no vul-
guin utilitzar. H33 Bruce Springsteen.

comotora de la música en viu, amb 
282.000 espectadors en 48 concerts. 
Malú (280.000 en 47 espectacles), 
Estopa (190.000 en 36 xous), Loqui-
llo (165.300 en 43) i Alejandro Sanz 
(155.400 en només 17 concerts) com-
pleten la llista d’artistes nacionals 
amb més tirada en directe.

L’ATRACCIÓ DELS FESTIVALS / «Els grans 
festivals s’han consolidat com a es-
deveniments ineludibles per als 
quals es compren entrades sense ni 
tan sols conèixer el cartell», va desta-
car Albert Salmerón, el nou presi-
dent de l’APM. L’Arenal Sound de 
Borriana (Castelló) va tornar a ser la 
cita més multitudinària, amb 
300.000 assistents als seus sis dies de 
música, seguit del Rototom Suns-


