
Escòcia reactiva el referèndum

A 
Theresa May se li presenten dos 
anys difícils. En pocs dies activa-
rà l’article 50 del Tractat de Lis-
boa que donarà llum verda al 
procés formal de sortida de la UE. 

Llavors s’iniciarà un complicat procés per 
al  qual Londres no té grans experts en el te-
ma. Paral·lelament, haurà de negociar un 
nou referèndum sobre la independència 
d’Escòcia anunciat aquesta setmana per la 
ministra principal, Nicola Sturgeon. Si les 
negociacions sobre el brexit no seran fàcils, 

tampoc ho seran les que poden abocar en 
la ruptura del Regne Unit. Els escocesos 
van votar en contra de la independència en 
la consulta del 2014, però el brexit ha modi-
ficat la relació de forces. La que és la socie-
tat més europeista de la Gran Bretanya vol 
seguir a la UE. En el referèndum sobre Eu-
ropa promogut per David Cameron, l’ante-
rior primer ministre conservador i respon-
sable de la confusió que avui regna al país, 
els escocesos van votar majoritàriament a 
favor de seguir a la UE (un 62%). Quan s’a-

costa l’hora de la veritat, Edimburg vol de-
fensar els seus interessos europeus. Es dis-
cutirà sobre la convocatòria (des d’Edim-
burg es vol una fórmula com la del re- 
ferèndum de fa tres anys), hi haurà disputes 
sobre el calendari i sobre la formulació de 
la pregunta. Al final, pot haver-hi espai per 
a un compromís si May aconsegueix un es-
tatus especial i satisfactori per a Escòcia. 
Mentrestant, May pagarà molt car el preu 
d’un disbarat com és el brexit que pot aca-
bar amb el Regne Unit.

E
l cas més recent de sentència ju-
dicial que obliga la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA) i l’Insti-
tut Català de l’Acolliment i de 

l’Adopció a tornar a la seva família dos ger-
mans menors que estaven sota la tutela de 
la Generalitat és un més d’una cadena de li-
tigis entre l’administració i els pares o tu-
tors que han vist com perdien temporal-
ment els seus fills per causes molt diverses. 
La DGAIA, en els últims anys, ha hagut de 
lidiar amb assumptes certament delicats, 
des de l’escàndol provocat pel desmante-
llament d’una xarxa de pornografia infan-
til (amb menors tutelats implicats com a 
víctimes) fins a les denúncies presentades 
per Aprodeme (Associació per la Defensa 
del Menor) i altres entitats pel funciona-
ment global del sistema de protecció de 
menors i per la situació – en alguns casos 
indignant– dels centres tutelats per la Ge-

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.  
Els articles exposen postures personals.

La DGAIA i la protecció del menor
neralitat, criticats també pel Síndic de 
Greuges.  
 Es tracta de discernir si estem davant 
d’una legislació i una actitud de l’adminis-
tració que es qualifica com «la més garan-
tista d’Espanya», com s’ha defensat des del 
Departament d’Afers Socials i Família, o si, 
en canvi, ens trobem davant d’una situació 
reiterada d’indefensió a causa de l’absèn-
cia d’una autoritat judicial que decideixi 
l’ingrés del menor en centres d’acollida o 
centres residencials d’acció educativa i 

d’educació intensiva. L’administració in-
tervé en un assumpte tan delicat (separar 
els fills dels seus pares amb la hipotètica 
salvaguarda de la salut i el benestar dels 
menors) per denúncies anònimes o d’al-
gun dels cònjuges, per alertes d’hospitals o 
escoles o pel fet de sol·licitar ajuda econò-
mica. I en molts casos, convé destacar-ho, 
les mesures que s’imposen són efectives. 
Però la política que s’aplica tendeix a un 
zel excessiu, amb la qual cosa en determi-
nats casos es produeixen injustícies i des-
emparaments que només poden revertir-
se després d’un procés judicial (llarg i pe-
nós) que no tothom es pot permetre. Com 
indiquen els afectats, la mateixa adminis-
tració «investiga, jutja i executa», fet que 
implica una indefensió dramàtica. Urgeix 
una figura jurídica imparcial que mediï 
amb el compromís d’apostar pel bé suprem 
del menor, però sense desprotegir el dret 
dels pares a la seva tutela.  

Urgeix una figura jurídica 
imparcial que mediï entre 
l’exigència de protecció  
del menor i els pares

Editorials
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Animus iocandi Ferreres

El candidat de la dreta a les elecci-
ons presidencials franceses, la pri-
mera volta de les quals se celebrarà 
el 23 d’abril, trontolla després de 
ser imputat per malversació de fons 
públics i apropiació indeguda en el 
cas de les suposades feines fictícies 
de la seva dona.	 3Pàg. 17

François
Fillon
Ex primer ministre 
de França 

Noms propis

EEEE

Seat ha obtingut, per primera vega-
da en nou anys, beneficis i ho ha fet 
amb una xifra rècord de 153 mili-
ons. La filial espanyola de la compa-
nyia Volkswagen ha contribuït així 
a superar, des del punt de vista 
comptable, l’escàndol del dieselgate 
del gegant alemany.	 3Pàg. 27

Luca
de Meo
President 
de Seat

EEEE

L’escola Epitech, que imparteix for-
mació en informàtica i noves tecno-
logies, obre a Barcelona el seu pri-
mer centre fora de França. Després 
de desembarcar a la capital catalana, 
preveu seguir la seva expansió en al-
tres ciutats espanyoles.	 3Pàg. 30

Xavier
Núñez
Director d’Epitech 
Espanya 

EEEE

TRANSaccions és la nova proposta del 
Mercat de les Flors, un cicle d’espec-
tacles de temàtica transgènere que 
aborda la identitat sexual i les seves 
fronteres; un tema de màxima ac-
tualitat arran de la polèmica del 
bus homòfob d’Hazte Oír.	3Pàg. 54

Marc
Olivé
Programador del 
Mercat de les Flors

EEEE

Els germans traslladen la seu de la 
seva fundació de Barcelona a Sant 
Boi, la ciutat on es van criar. La ins-
titució treballarà per prevenir l’obe-
sitat infantil.	 3Pàg. 52

Pau Gasol
Jugadors de bàsquet de la NBA

EEEE
Marc Gasol
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E
l discurs trans assalta la 
cartellera teatral barcelo-
nina. En ple debat sobre la 
necessitat de fer més visi-

bles les diverses maneres d’assumir 
la identitat sexual (un debat que ha 
agafat protagonisme arran de suc-
cessos com les agressions homòfo-
bes de Berga o la campanya trans-
fòbica d’Hazte Oír), diversos es-
pais escènics de la ciutat proposen 
durant els mesos de març i abril 
una bateria d’espectacles, confe-
rències i tallers per acostar-se al 
món transgènere. Una invitació 
a obrir la mirada i a «anar més en-
llà dels estereotips binaris d’ho-
me/dona» és el que comparteixen 
els dos cicles que els responsables 
de la Sala Beckett, el Mercat de les 
Flors i la Sala Hiroshima han pro-
gramat per a les pròximes setma-
nes. Un ampli mostrari de mun-
tatges teatrals, espectacles de dan-
sa i «accions performatives» que 
qüestionen tant els rols de gènere 
com el marc social.
 Malgrat que la coincidència en 
el temps ha sigut pur atzar, és inevi-
table que la polèmica generada per 
l’autobús taronja de la plataforma 
ultracatòlica Hazte Oír (el que du-
ia impresa la frase «els nens tenen 
penis; les nenes tenen vulva») surti 
a col·lació. Marc Olivé, coordinador 
del cicle al Mercat de les Flors –amb 
Gastón Care (Sala Hiroshima), del 
cicle TRANSaccions–, es permet, no 
sense ironia, aconsellar als im-
pulsors de la campanya que 
assisteixin a alguna de les 
sessions. «Si hagués de reco-
manar alguna obra a aques-
ta gent perquè veiessin les co-
ses d’una altra manera, potser 
m’inclinaria per The WOMAN-
house, un muntatge amb molt de 

El discurs ‘trans’

es fa sentir
fons relacionat amb un gran treball 
pedagògic», destaca.
 En aquesta producció d’Andre-
as Constantinou , un dels creadors 
més innovadors de l’escena artísti-
ca danesa, quatre intèrprets feme-
nines summament atlètiques es 
transformen en homes i es compor-
ten com mascles fanfarrons i busca-
raons. The WOMANhouse, un muntat-
ge tendre i agressiu que trenca este-
reotips sobre el que representa ser 
un home i sobre el que els cossos fe-
menins poden fer, es representarà 
al Mercat l’1 d’abril.

AMPLIAR LA MIRADA / «Ens pensem que 
tenim la mirada neutra, però no és 
així», subratlla Laia Grau, responsa-
ble del cicle La revolució dels gèneres a 
la Sala Beckett, una iniciativa que es 
proposa posar en qüestió «els esque-
mes i els models culturals d’un món 
eminentment masculí i patriarcal». 
La primera part del cicle permetrà 
abordar el tema del gènere des d’un 
punt de vista filosòfic i sociològic i 
reflexionar sobre el perquè i el com 
es construeixen els estereotips de gè-
nere en la ficció. La segona part plan-
teja diferents maneres per ampliar 
aquesta mirada.
 Tot plegat es farà a través d’una 
sèrie de muntatges, xerrades i tallers 
(amb menció especial per al curs In-
troducció a la Performance Drag King, a 
càrrec de la cooperativa Fil a l’agu-
lla) que, al llarg de quatre setmanes, 
portarà a escena «el canvi de para-
digma imprescindible per fer tron-
tollar les estructures més sòlides del 
sistema de valors en què hem viscut 
fins ara».
 Entre els títols del cicle desta-

ca l’estrena d’Eva i Adela als afo-
res, una peça de Mercè Sar-

rias dirigida per Toni Ca-
sares i protagonitzada 

per Sílvia Bel i Rosa 
Renom, que inter-
preten dues dones 
que l’any 2050 vi-

uen al marge de la 
societat (funcions del 

22 al 30 d’abril). I hi hau-
rà dues reposicions: Crotch 

(del 23 al 26 de març), una pro-
posta performàtica de Catalina Car-
rasco i la companyia balear Baal que 
es va estrenar al Festival de Tàrrega i 
que planteja un món sense gèneres, 
i l’aclamada Limbo (del 30 de març al 
9 d’abril), obra interdisciplinària de 
Les Impuxibles (Míriam Escurriola, 
Clara Peya i Ariadna Peya) sobre una 

El Mercat de les Flors i les sales 
Hiroshima i Beckett programen dos 
cicles que qüestionen els estereotips

una bateria d’espectacles, xerrades 
i tallers conviden a obrir la mirada i anar 
més enllà dels gèneres tradicionals ‘Crotch’ estarà a la sala Beckett del 23 al 26 de març.

‘(M)IMOSA...’, al Mercat el 24 i 25 de març.
Jasna L. Vinovrski, 
23 de març al Mercat.

‘Eva i Adela...’,
del 22 al 30 d’abril 
a la Beckett.

STEPHANE NAJMANDAVID RUANO

ROGER ROSSELL
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noia que se sent noi. La dramatúrgia 
és de Marc Rosich, a partir de textos 
de Miguel Missé i Pol Galofre.
 El cos i el gènere són els dos grans 
temes al voltant dels quals giren 
les performances del cicle TRANSacci-
ons que programen conjuntament 
el Mercat de les Flors i la Sala Hiros-
hima. «No presentem peces noves, 
sinó peces necessàries», proclama 
Marc Olivé. I són necessàries, afe-
geix, perquè és necessari ajudar a 
donar visibilitat a aquesta mena de 
qüestions. «Els artistes estan abor-
dant el tema del gènere d’una ma-
nera nova i hem volgut fer arribar 
el seu missatge al públic». I afegeix 
que «el que seria ideal, en qualsevol 
cas, seria que aquestes peces s’inclo-
guessin dins de la programació sen-
se haver de formar part de cap cicle 
per cridar l’atenció».

LLENGUATGE CONTEMPORANI / Les obres 
de TRANSaccions comparteixen la uti-
lització d’un llenguatge molt con-
temporani i, subratlla Olivé, genero-
ses dosis de sentit de l’humor. Tanya 
Beyeler, de la companyia El Conde 
de Torrefiel, aclareix que es tracta de 
«la mena d’humor que surt quan 
rius per no plorar» perquè «és una 
manera de distanciar-se d’alguna co-
sa dolorosa i massa present per en-
tendre-ho amb perspectiva». La com-
panyia fundada per Beyeler i Pablo 
Gisbert presenta Escenas para una con-
versación después del visionado de una 
película de Michael Haneke (del 30 de 
març al 2 d’abril), una mirada sobre 

l’Europa del segle XXI a partir de les 
històries de 12 joves.
 Dins de la programació del ci-
cle destaca la retrospectiva dedica-
da al coreògraf britànic Jonathan 
Burrows. Aquest referent europeu 
de la dansa, la comèdia i la perfor-
mance presentarà, des de divendres 
que ve fins al diumenge dia 19 de 
març, Hysterical furniture, un con-
junt de duos amb un plantejament 
obert i anàrquic realitzats en col-
laboració amb el músic i composi-
tor italià Matteo Fargion.
 El premiat artista Trajal Harrel, 
un dels coreògrafs més destacats de 
la seva generació, participarà en un 
projecte col·lectiu amb Cecilia Ben-
golea, François Chaignaud i Marle-
ne Monteiro. (M)IMOSA / Twenty lo-
oks or Paros is Burning at the Judson 
Church (el 24 i el 25 de març) és un 
díptic transgressor que imagina la 
trobada entre el moviment vogue 
del Harlem de principis dels anys 
60 (i convertit en fenomen pop per 
Madonna als anys 90) i els pioners 
de la dansa postmoderna. Uns di-
es abans, el 19 de març, Harrell in-
terpretarà una versió de cambra de 
l’obra a la Sala Hiroshima. H

Diverses obres 
destil·len «aquell 
humor que surt quan 
rius per no plorar», 
diu Tanya Beyeler‘Dancers...’, 

a Hiroshima 
el 25 i 26 de 
març.

STEPHANE NAJMAN

Els missatges volen i les fotos dei-
xen constància de la nostra histò-
ria en l’era digital. L’aparador on 
cadascú crea la seva nova màsca-
ra per aparentar. Això, almenys, 
és el que deixa entreveure la nova 
versió 2.0 de Hedda Gabler, que ar-
riba al Lliure des d’avui fins al 26 
de març.
 La Companyia Solitària, grup 
teatral amb ànima kamikaze inte-
grada per Pol López, Pau Vinyals 
i Júlia Barceló, presenta Filla del 
seu pare, una moderna i desacom-
plexada versió de Hedda Gabler, de 
Henrik Ibsen (1828-1906). Adapta-
da per Aleix Aguilà i dirigida per 
Pau Miró, aquest és el segon text de 
l’autor noruec que munta el Lliure 
de Montjuïc després de L’ànec salvat-
ge, dirigit per Julio Manrique i pro-
gramat a la Sala Fabià Puigserver.
 «Encara que es mantenen els 
elements de thriller de l’obra, els 
personatges estan tractats d’una 
altra manera. No ofereix un retrat 
tràgic sobre la societat burgesa, té 
molts tocs còmics», assegura Miró. 
Filla del seu pare reescriu el clàssic 
per fer una crítica descarnada de la 
societat actual. «Tots podríem ser 
Hedda Gabler», afirma el director. 
La frustració i el buit existencial 
del personatge també està present 
avui en la nostra societat de l’era 
digital.
 Júlia Barceló confessa estar 
«molt nerviosa» davant el repte que 
suposa abordar el complex perso-

natge protagonista que dona títol a 
aquesta famosa obra. «Hedda Gab-
bler és molt psicològic i et porta a 
llocs terrorífics», confessa. Tant ella 
com la resta de l’equip alaben la dra-
matúrgia d’Aleix Aguilà, que tras-
llada l’acció a la nostra era. «Hedda 
prové d’una família brillant, ha tingut 
una educació rigorosa i el seu pare 
és una persona influent. Ser la seva 
filla l’ha marcat», recorda l’actriu.
 Per ella, Hedda no està boja ni 
és malvada, podria ser qualsevol. 
«Se suposa que té la vida desitjada 
d’algú de classe alta, que s’ha ca-

M. C.
BARCELONA

Ibsen entra a Facebook
Pau Miró dirigeix Júlia Barceló, Pau Vinyals i Pol López en una 
moderna i desacomplexada adaptació de ‘Hedda Gabler’ al Lliure

xò no hem canviat. «Hem disfrutat 
amb aquesta obra perquè els seus 
personatges t’obliguen a plante-
jar-te quines són les teves pors i 
quins els teus límits», diu Vinyals.
 El mateix opina Pol López, que 
encarna Ejlert Lovborg, un antic 
amic de Hedda i rival de Jorgen. «El 
meu personatge, de qui tots parlen 
molt abans que es deixi veure, és 
un ésser que persegueix l’autenti-
citat. Creu ser lliure i honest, però 
quan torna a connectar amb Hed-
da tornen els fantasmes del pas-
sat», diu López.

Tres bombes de rellotgeria

«A la Solitària ens agrada ser ka-
mikazes, per això la nostra Hedda 
Gabler es planteja a través de les 
complexes relacions de tres rols 
molt potents que són bombes de 
rellotgeria», afirma López. Per a ell 
i els seus companys, aquesta com-
panyia representa un espai de lli-
bertat i experimentació on arris-
car al màxim.
 Així també s’ho va prendre Pau 
Miró, seleccionat pels actors per 
tirar endavant aquest projecte es-
trenat el 2015 al Temporada Alta. 
«Com a companyia són molt va-
lents i poc acadèmics, diguem que 
no són políticament correctes. Te-
nen una expressivitat particular». 
De moment han estrenat set mun-
tatges i aquest és el primer on Bar-
celó, Vinyals i López coincideixen 
en escena. Esperem que no sigui 
l’últim. H

sat amb la persona correcta, que ha 
fet el que se n’espera», diu en rela-
ció amb el seu matrimoni amb Jor-
gen Tesman, que interpreta Pau Vi-
nyals. «Però està obsessionada per 
demostrar la seva felicitat a través 
de les xarxes socials, per demostrar 
que encaixa». Al final, tot això acaba-
rà girant-se en contra seu. «Les xar-
xes socials no et permeten oblidar. 
Tot queda allà, gravat per sempre», 
sentencia Barceló.
 Quan Ibsen va estrenar aquesta 
peça ni tan sols s’havia inventat la 
televisió, però les aparences estaven 
tan a l’ordre del dia com avui. En ai-

‘Filla del seu pare’ 
reescriu el clàssic 
per fer una crítica 
descarnada de 
l’actualitat

33 Versió 2.0 8 Júlia Barceló, Pau Vinyals i Pol López, a ‘Filla del seu pare’, dirigida per Pau Miró.

 


