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Eli Capdevila i Carles Sòria
són els pares de la Marta,

una jove morta en un accident de
trànsit víctima de la imprudència
dels altres. El seu
doloróstestimoniha
de servir per cons
cienciar més sobre
els perills que hi ha
al volant. PÀGINA 20

LA SEGONA

Mals temps per a l’agnosticisme

LASetmanaSantaéstempsderenovarlafeenl’uni
verscatòlic.Defese’ntéonose’nté,peròtambéés
veritatques’hiarribaperunprocésdereflexió
interioroperunambientgeneralqueensempeny

acreure.Enpolítica, laconfiançahauriadeserelmotordel
nostrevot,peròsovint lagentnecessitatenir feenelsseus
polítics–resultaunsaltmoralqualitatiu–, laqualcosano
sempresuposaunabonaidea,perquèensimpedeixdeser
crítics.SantiagoCarrillovaexplicarenunaocasióqueelque
diferencia lapolíticadelareligióésqueelpenedimentno
existeix:uns’equivocaol’encerta,peròpenedirsenoserveix
deres,niningúhoposaenrelleu.
AquestaSetmanaSanta,unscomentarisdeDavidBonvehí,

secretarid’organitzaciódelPDECat,enundinarambmili
tantsdelseupartit,vansergravats,pelquesemblaperdos
militantsd’ERC, idivulgatsurbietorbi.Elquevadir ielque
esvaconèixervasergairebéunaheretgiaenelmónsobira
nista,onnohicapl’agnosticisme, finsalpuntqueBonvehíva

haverdeferunarodadepremsaperexplicarse,anunciar
queportaria l’enregistramentdelaconversaprivadaal fiscal
ipassarunamalaestonaquepassaràalapetitahistòriadel
nostrepetitpaís.Elquevadirelnúmero2delPDECattétot
elsentit: sielprocéscondueixalesportesdelasecessió,hau
remdebuscaruncandidatmarcadamentindependentista;
encasqueelprocéssurtimalament,caldràanaraleselec
cionsambuncandidatdeperfilautonomista.Lessevespa
raulesesvanconsiderarunsacrilegi.Defet,elpresident
CarlesPuigdemontvadisparardesdeTwitterdientqueni
autonomisme,nipeixalcove,ni tripartits.Referèndumo
referèndum.
Bonvehíhapassatelseupropiviacrucis.Vamanifestaruna

cosaquesembladesentitcomú:
buscarunplaBsielprocésenca
lla.Peròaixònoespotdirenveu
alta,encaraquemolts(nonomés
alPDECat)hopensin.
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L’Ajuntament de Barcelona
rescata 1.350 animals amb

problemes a l’any.No sónni gossos
ni gats, sinó espècies que tenen a la
ciutat el seu hàbitat
natural i mascotes
singulars. El comis
sionat d’Ecologia,
Frederic Ximeno, di
rigeixel servei.VIURE
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El Museu d’Art Morera
celebra el centenari amb

l’exposició Connexions. El cen
tre de Lleida encararà el futur
amb la participació
d’artistes, crítics i
institucions cultu
rals per dissenyar
un nou pla museo
gràfic. PÀGINA 28
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El director del Grec, Fran
cesc Casadesús, diu que no

vol crearun festival internacional
a cop de talonari i que tingui les
sales buides. La seva
aposta pels propers
anys és un Grec que
creixi al costat del
públic i els artistes
locals. PÀGINA 29
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El règimnordcoreà deKim
Jongun(34)vaintentartor

nar a demostrar el seumúsculmi
litarambel llançamentd’unmíssil
balístic, però l’ope
ració va fracassar i
l’artefacte va escla
targairebéimmedia
tament després de
serdisparat.PÀGINA5
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Pels cingles,
per les comes...
El parc natural de l’Alt Piri
neu edita un cartell informa
tiu amb consells per facilitar
la convivència a l’alta munta
nya que busca conscienciar
els excursionistes i visitants
que s’acosten a la natura de
l’important paper que la
ramaderia i la gestió agrària
tenen per mantenir el paisat
ge del Pirineu.

Una visita per aMessi Al sol, amb seny

E l nou president del futbol argentí (AFA), Claudio
Tapia, ha estat els últims dies a Barcelona. De
fet, va presenciar al Camp Nou el partit contra la

Reial Societat. La visita ha desencadenat tota mena
d’interpretacions a l’Argentina. Una de les versions que
han circulat és que Tapia li hauria demanat el plàcet a
Lionel Messi per contractar l’entrenador del Sevilla,
Jorge Sampaoli, com a nou seleccionador argentí des
prés de la destitució d’Edgardo Bauza. Una altra, que li
hauria dit al crac blaugrana que assistís a una audiència
de la FIFA a Suïssa el 4 de maig perquè la sanció que
arrossega amb la seva selecció es rebaixi de quatre a
dos partits i així pugui participar en més partits de
classificació per al Mundial. El que és segur és que
Tapia va arribar a Catalunya per trobarse amb el da
vanter perquè amb prou feines el coneixia personal
ment. Havien coincidit en algunes ocasions però no
havien parlat mai cara a cara.

E ls estudis mèdics determinen en quina quantitat
necessitem la llum del sol sobre la nostra pell per
sintetitzar vitamina D i, en un reportatge de la

secció Tendències, s’assenyalen on són els límits gene
rals en què una exposició sana comença a convertirse
en un problema. No totes les pells són iguals ni es prote
geixen de la mateixa manera, així que en qualsevol cas
és convenient conèixer de primera mà d’un metge les
indicacions pertinents quan ens exposem a la llum so
lar. L’informe de la Universitat Politècnica de València
ofereix, però, algunes xifres indicatives que ens haurien
de servir, si no de guia, sí com una possible prevenció.
Si es té en compte que, per regla general, n’hi ha prou
amb 29 minuts al sol perquè la pell envermelleixi du
rant el mes de juliol, amb l’arribada del bon temps cal
ser prudents. A l’hivern, en canvi, cal intentar prendre
més el sol del que ho acostumem a fer. Entre poc i mas
sa. Al sol, sempre amb prudència.
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F rancesc Casadesús
(l’Esquirol, 1964) és el
responsable de la nova
etapa del Grec després
deposarenmarxaidiri

girambenormeèxitdurantunadè
cada elMercat de les Flors, el gran
espaideladansaaBarcelona.Elseu
Grecvolferunavoltaalmóndurant
elspròximsanyscomençant aGrè
cia i acabant a l’Àfrica. Casadesús
volunfestivalquecreixi juntament
amb el públic i els artistes locals i
que no es faci a cop de talonari. De
fet, tampocn’hiha.

Elsqueenaquestaúltimadèca
da hagin vist els Grec de Ricardo
Szwarcer i Ramon Simó, quines
diferències trobaranambelseu?
Eld’enRicardoteniaambicióinter
nacional. Estava connectat amb
festivals internacionalspotents i va
portar nomsquepotser de vegades
no connectaven tant amb la sensi
bilitat de Barcelona perquèmirava
méselscorrentsglobals.EnRamon
ha treballat molt més la connexió
amb el territori creatiu deBarcelo
na. Si pogués trobar el punt mitjà
entretotsdos,benconnectatambel
territoriperòambcertaambicióin
ternacional, estaria satisfet. Cada
projecteresponaunescircumstàn
cies. El d’en Ricardo responia a un
cert moment i pressupost i el d’en
Ramon a una situació de crisi en la
qual va optar per donar suport a
projectes de companyies locals per
la dificultat que tenien per sobre
viure.

Al Grec se li demana de ser un
festival d’estiu, un festival inter
nacional, laprèviade la tempora
da produint obres que vindran
després... Per a vostè, què ha de
ser?
ElGrechad’explicar cosesque im
portin a la gent, portar espectacles
que ens ajudin a reflexionar sobre
certes idees ideixardeserparaigua
d’altres coses quepassen a la ciutat
en aquelles dates. Ha de tenir dis
curs propi. Ve d’una història on no
hi havia altres propostes escèni

ques a l’estiu i ho era tot. Avui no.
Aixòsignificaràdirunsquantsnosi
buscarentre lespropostesnoapar
tir de filtres d’”em toca” o “és amic
meu” sinó de què és el que aporten
aldiscurs.

I la idea força serà que el Grec
viatgicapa l’est, capalSol.

Ésdirhopoèticament[riu].Aquest
primer any per exemple: creadors
grecs non’hemvist i allà estanpas
sant coses molt interessants. Cal
miraronpassincoses importants. I
em serveix a més per trobar temes
dels quals parlar: de globalització
des d’Àsia, de lideratge des dels
EUA, d’espiritualitat o màgia des

de Llatinoamèrica... Els seus crea
dors tenencosesperdirnosdepri
meramà.

L’últim Grec de Ramon Simó
vaserespecialmentpolític.Elseu
tambéhoserà, almenysenel sen
titdeldebatciutadàportatalses
cenaris?
Nocrecquesigui la feinad’unfesti
val d’estiu, no crec que pugui tenir
la profunditat quemereixundebat
d’aquesta mena. Un festival és una
excusaperparlar de temesperòno
m’imagino un discurs intel∙lectual
potent. Sí activitats paral∙leles, pe
rò no un Grec intel∙lectual. Hi pot
haver espectacles polítics però
sempre des de l’humor i el to fresc
de l’estiu.

Estarà molt marcat per l’estiu
doncs?
Ésunfestivald’estiu, inodetardor.
I el marca tenir un teatre de 2.000
localitats. Bona part de la progra
mació passa allà. La gràcia és com
plementarlapotserambcosesmés

exquisides, però l’equilibri haurà
de ser entre unes i d’altres. No vull
renunciar a fer un festival contem
porani, peròque inclogui elmàxim
depúblicspossibles.

Nounfestivalelitista.
No un festival dirigit exclusiva
mentals teatrersni alpúblicqueva
al teatre la resta de l’any. Voldria
despertarcuriositats.

Volquesiguipopular.
Però sense obsessió per una xifra
de públic. Per a mi popular vol dir
reconegut, apreciat, estimat, novol
dir3.000espectadorsmésquel’any
anterior, perquè les xifres les puc
falsejarmolt fàcilment.

Al món dels festivals, amb qui
competiràelGrec?
No vol competir sinó col∙laborar.
Vull fer el festival que escaigui a
Barcelona i el que Barcelona vul
gui.SiBarcelonacreuqueelfestival
hade sermésambiciós el dotaràde
més pressupost, si no, farem el que
escaigui a la ciutat ara. La riquesa

delfestivalés lamateixaciutat.Que
passi aBarcelona amb la seva crea
tivitat i, si som capaços de connec
tarla internacionalment, no com
petiràambningúsinóquebrillarào
esdiferenciarà.Éselquem’interes
sa, que tingui identitat. No compe
tiréambAvinyó.Seràungranfesti
val internacional dins del món de
les arts escèniques? No. En aquest
moment no és l’ambició. Ho és fer
unbonfestivalperaBarcelona.

A Avinyó hi ha 12,6 milions de
pressupost iaquí3,2...
No crec que l’objectiu sigui fer un
gran festival internacional euro
peu. Què fem, un festival per als de
fora?Hemde fer un festival per als
d’aquí i portarunabonaprograma
ció internacionalquecomplementi
oajudia transformar lacreacióque
es fa aquí. No per tenir a la cartera
els15artistesmésimportantsd’Eu
ropa faràs un bon festival. Aquí
s’han portat grans creadors inter

nacionals i lesplateeshanestatbui
des.Aixòésundesastre.Hemdefer
que li importi a la gent d’aquí, que
sàpiga qui són certs senyors i di
guin: “Hòstia, vaig al Grec perquè
vull veure’ls”. Si no femaixòabans,
per aquèun festival internacional?
Hemde fer un festival ambartistes
que rebentin i facin una cosa que
importi i transformi la creació
d’aquí i aproximar la gent a aques
tes estètiques. Si ara vaig pel món
amb un talonari m’equivocaré. No
vull un festival internacional amb
les salesbuides.

Llavors, vol un festival amb el
qual lagentcreixi?
Sí, el públic i els artistes. I amb es
pectaclesquedeixin impacte.

Quèenténperaixò?
Dimitris Papaioannou aquest any
no deixarà indiferent. Tampoc no
crecqueagradi.M’agradaestirar la
corda, anar unamicamés lluny del
que t’esperes, no un festival per
acontentarlagent.Ésunartistaque
t’agradionohasdeconèixer: etpot
agitar. Elmillor art és el que et des
col∙loca. Quan van començar Peter
BrookoPinaBauschtotsdeien:què
és això. I són coses que queden a la
memòria. No és fàcil de trobar. Si
passatresvegadesenelmeuGrecja
estarécontent.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Francesc Casadesús fotografiat al Palau de la Virreina, seu de l’Institut de Cultura de Barcelona

“Novull un festival internacional
amb les sales buides”

Francesc Casadesús, director del festival Grec

ENTREVISTA

Psiquiatriapolítica
L’electe

Autor:RamonMadaula
Director:JordiCasanovas
Llocidata:SalaMuntaner.
Finsal7demaig

JOANANTON BENACH

L’obra teatral de dos personatges,
l’acció reduïdaaunúnicdiàlegmés
o menys amistós entre dos intèr
prets, és el format escènicque sem
bla que propicia un confort més
gran a molts professionals del tea

tre. Diria que RamonMadaula (Sa
badell, 1962) n’és un, atès que, des
prés de protagonitzar, entre molts
altres, nombrosos espectacles limi
tatsaunsolcombatdialèctic,aquest
éselmodelqueellmateixhaescollit
quan s’ha decidit a participar en el
vessant de la creació dramàtica. En
efecte, la seva primera obra, Coses
nostres, escrita el 2014, es desenvo
lupava a través d’una conversa en
treeldirectord’unteatrepúbliciun
crític.Ningúmés.
Ienguany,enelfeliçmomentque

elvisitaven lesganesd’escriureuna
comèdia, Madaula va decidir rega

lar als seus molts addictes, L’electe,
una peça enginyosa en què un nou
president de la Generalitat, poques
hores abans de pronunciar el seu
discursd’investidura,esveuobligat
aacceptarelsconsellsd’unpsiquia
tre famós. Sense aquests remei, el
molt honorable pacient resoldria el
tràmit parlamentari fent el ridícul
mésespantósiconquerintunfracàs
segur.
El problema del polític és angoi

xant: cadacopqueassaja el discurs,
al cap de dos o tres minuts se sent
atacat per una picor nasal furiosa
que l’obliga a fer ganyotes horroro
ses i a interrompre el parlament. I
bé, després que l’especialista li dia
gnostica“unticespasmòdic”, elpo
líticesveuràforçataexplicarelsde
tallsmésrellevantsde laseva infan

tesa, les relacions amb els seus
pares, lesmotivacionsque l’handut
a lapolítica...Enelpaperdelpsiqui
atre, Ramon Madaula és l’interro
gador implacable.Eldoctorquene
cessita escodrinyar tots els racons
delament, totselscostums,desitjos
i aspiracions de la víctima de l’es
pasme facial, per més que aquesta,
interpretadaperRogerComa,esre
sisteixi a despullarse interiorment
com li exigeix la urgència mèdica
queelpot salvardel seriós compro
mís a què s’ha d’enfrontar al cap de
poqueshores.
Quan va escriure L’electe, Ma

daula es va armar dels millors re
cursospera laparòdia, tantdecerts
tòpics sobre lapràcticapsiquiàtrica
comdelsdiscursosdelpolíticnovell
queespresenta comunsalvadorde

totes lesmancances del seu entorn.
Alhora,l’autorfaqueeltextobriuna
escletxa per on l’espectador desco
breix, amb cops d’humor esplèn
dids, l’opciósexualdel’especialista.
I,peraltresescletxes,elnoudrama
turgdeixa anar alguna crítica al pa
ís:“Catalunya–diuelpsiquiatre–ha
depassarde laparanoiasistemàtica
aldeliricontrolat”.
Crec que L’electe aporta a la car

tellera un text de creació autòctona
formidable, suport d’una excel∙lent
diversió. D’altra banda, la interpre
tació de RamonMadaula és immi
llorableiladeRogerComa,lamillor
de la seva carrera. Cal tenir en
comptequeladireccióde l’especta
cleésmagistral.Capsorpresa,però:
haestatassumidaperJordiCasano
vas.Unagarantia.Nos’hoperdin.c
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