
May vol pilotar amb mà ferma

A
mb la negociació del brexit ve-
nen molts revolts polítics i The-
resa May vol poder esquivar-los 
amb mà ferma: un mandat de 
les urnes que li doni la legitimi-

tat electoral amb què ara no compta i una 
majoria àmplia. A favor de la convocatòria 
electoral anticipada de tres anys –menys in-
esperada del que sembla– la primera minis-
tra conservadora té uns sondejos que li do-
nen més de 20 punts d’avantatge sobre el 
Partit Laborista, que està profundament di-

vidit. Només ara els liberaldemòcrates co-
mencen a sortir del forat on els va portar 
l’enorme trompada electoral del 2015, i 
l’UKIP, fet el treball de demolició sobre la 
pertinença del Regne Unit a Europa, no té 
ni programa ni líder, mentre que els parti-
daris de seguir a Europa estan mancats 
d’organització i lideratge. Millor per a May, 
impossible. Una àmplia majoria en les elec-
cions del 8 de juny com la que avui consta-
ta el radar demoscòpic li donarà més forta-
lesa per negociar el brexit i, al mateix temps, 

la salvarà de pagar un preu electoral en el 
cas que s’hagi de doblegar massa davant 
Brussel·les o que els efectes de la sortida re-
sultin excessivament dolorosos. En aquests 
temps agitats, no obstant, la realitat canvia 
a gran velocitat i en termes britànics una 
campanya electoral de 50 dies és molta 
campanya. El Regne Unit és avui un país 
enormement dividit a causa d’Europa i l’ac-
titud personalista –molts prefereixen par-
lar de cinisme– de May no contribuirà a 
unir. Més aviat tot al contrari.

E
l president del Govern, Mariano 
Rajoy, haurà finalment d’anar a 
declarar en un dels judicis del cas 
Gürtel. Ho farà en la seva condició 
d’excoordinador i president de 

la Junta Nacional del Partit Popular, a qui 
en aquesta causa se li atribueix ser partícip 
a títol lucratiu de les activitats d’aquesta 
trama que estava incrustada en gairebé to-
tes les administracions on governava el seu 
partit. Aquest episodi és la prova del nou de 
la debilitat de l’argumentació que ha utilit-
zat el Partit Popular per defensar-se en 
aquest procés. Sempre ha volgut aparèixer 
com una víctima d’una trama que suposa-
dament no tenia res a veure amb el mateix 
partit. La justícia, fins ara, ha desmuntat 
una vegada rere l’altra aquest argument, 
primer negant-li el dret a exercir l’acusació 
particular i posteriorment incloent l’orga-
nització com a beneficiària dels excessos de 
la trama. En aquest context, afirmar, com 

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

Molt útil i més que necessari
feien Rajoy i el Partit Popular, que estaven 
compromesos a aclarir els fets mentre es 
negaven a declarar davant el jutge era una 
clara prova d’insinceritat. Ara sí, gràcies a 
la determinació del tribunal, Rajoy podrà 
ajudar a lluitar contra la corrupció de la 
manera més eficient, col·laborant amb la 
justícia.
 En aquest cas ens hem tornat a trobar, 
com va passar en el cas de la germana del 
Rei, amb una paradoxal actuació de la Fis-
calia General i de l’Advocacia de l’Estat. La 

seva argumentació contra la petició de 
l’acusació popular perquè comparegués 
Rajoy està molt pròxima al ridícul. Consi-
derar que la declaració dels responsables 
del partit no és «ni útil ni necessària» atemp-
ta contra el sentit comú. Una vegada més, 
les sospites de politització de la fiscalia es-
tan més que justificades. Ha quedat clar 
que les crítiques genèriques a la justícia 
són tremendament injustes i en massa oca-
sions els abusos de la fiscalia, que és un òr-
gan jeràrquic dependent del Govern, ama-
guen la fermesa d’uns jutges a qui, com en 
altres casos, no els ha tremolat el pols ni da-
vant el president del Govern. 
 Veure Rajoy declarant davant el jutge se-
rà una petita compensació per l’escapisme 
en què ha aconseguit viure durant diverses 
instruccions judicials del cas Gürtel que no 
ha fet sinó posar en evidència una vegada i 
una altra els màxims responsables del partit 
que governa Espanya. 

Rajoy té per fi l’oportunitat  
de lluitar contra la corrupció 
eficaçment, col·laborant  
amb la justícia

Editorials

DIMECRES
6 19 D’ABRIL DEL 2017

Animus iocandi Ferreres

Seguint l’estratègia de Macià 
Alavedra per eludir la presó, el que 
va ser home fort de la Generalitat 
en l’era Pujol admet delictes de trà-
fic d’influències i haver fet favors 
polítics a constructors a canvi de 
cobrar comissions d’entre el 3% i 
el 4%. 	 3Pàg. 17

Lluís
Prenafeta
Exsecretari 
de Presidència

Noms propis

EEEE

Ha admès que un excés d’optimis-
me va portar Hisenda a sobreesti-
mar els ingressos tributaris del 
2016 de manera que les comunitats 
autònomes hauran de tornar part 
de les transferències que van rebre 
de l’Estat per aquell greu error en 
les previsions.	 3Pàg. 26

Alberto
Nadal
Sec. d’Estat
de Pressupostos
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Als 70 anys ha completat la marató 
de Boston, la mateixa carrera de la 
qual van intentar expulsar-la fa mig 
segle per ser dona. El seu dorsal 261 
ja ha passat a la història com a sím-
bol de la lluita de les dones pels 
seus drets.	 3Pàg. 51

Katherine
Switzer
Atleta
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L’intèrpret i director, un dels fun-
dadors del Lliure, diu haver-se «bui-
dat» en la seva autobiografia Ara co-
mença tot, en què recorre el seu tre-
ball des dels inicis en el teatre 
amateur i també parla de les seves 
pors i inseguretats.	 3Pàg. 52

Lluís
Homar
Actor
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Juntament amb Víctor Sala és el res-
ponsable del festival barceloní que 
recull el fenomen de les sèries, con-
vertides en l’àmbit més creatiu de 
la ficció audiovisual. El certamen 
s’inaugura demà amb la tercera 
temporada de Fargo.	 3Pàg. 67

Betu
Martínez
Codirector de 
Serielizados Fest
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Autobiografia a cor obert   

L’
actor Lluís Homar (Bar-
celona, 1957) assegura 
haver-se «buidat» en Ara 
comença tot, un llibre au-

tobiogràfic escrit amb el periodista 
Jordi Portals. Des de la seva infància 
a Horta fins a la seva vida actual al 
Maresme, passant pels anys de tea-
tre amateur i la seva intensa relació 
amb el Teatre Lliure, Homar repassa 
tant els moments de triomf (amb 
una menció especial a la seva encar-
nació de Manelic en el llegendari 
muntatge de Terra baixa que Fabià 
Puigserver va dirigir el 1990) com els 
pitjors dies, i parla amb valentia dels 
traumes i les inseguretats que el van 
conduir a teràpia psicològica. La 
promoció l’ha agafat en plens assa-
jos de Ricard III a les ordres de Xavier 
Albertí, un repte al qual s’enfronta-
rà a principis de maig al TNC.

–¿Què ha sigut més difícil a l’hora de 
fer el llibre?
–Tancar el discurs. Vaig tenir un mo-
ment de crisi que va desembocar en 
el capítol en què demano perdó pel 
mal que he fet als altres i pel que 
m’he fet a mi mateix. Això va sorgir 
de la meva reacció després de revisar 
per primera vegada el llibre.

–¿No li va agradar?
–La primera cosa que vaig pensar va 
ser: «¿Qui em manava a mi ficar-me 
en aquest embolat? ¿Quina necessi-
tat tenia de remoure el passat?». El 
capítol del perdó em va servir per 
trobar un punt d’equilibri amb la 
meva pròpia història personal. Al 
repassar la meva vida m’he adonat 
que potser les coses no van ser com 
jo pensava. Però no em penedeixo 
de res.

–¿Per què es va decidir a escriure’l?
–M’ho van proposar i vaig pensar 
que valdria la pena. La idea era fer 
alguna cosa útil, que pogués servir a 
algú com a experiència de vida. Com 
explico al llibre, fa molts anys que 
faig teràpia, explicant la meva vida. 
En la teràpia parles del que et ve al 
cap en aquell moment. I això que he 
fet en privat, ara ho he fet en públic 
amb l’ajuda de Jordi [Portals].

–Una teràpia en públic que pugui 
servir a altres...
–Aquesta era la idea. Jo, que encara 
ho tinc tot per aprendre, he tingut 
la sort de trobar persones que m’han 
ajudat. Quan fèiem el llibre em vaig 
plantejar: «¿He d’explicar que faig 
teràpia?». I de seguida vaig pensar: 
«¿Puc no explicar-ho?». Jo no em puc 
explicar sense explicar que m’han 
ajudat, que he necessitat teràpia i se-
gueixo necessitant-ne. I en això hi ha 
molts tabús. A mi m’agrada la idea 
d’escola, d’aprendre, i la vida és un 
lloc meravellós per fer-ho. La saviesa 
que et pot oferir la vida si vas a bus-
car-la és brutal.

–Parla molt bé de mestres i amics 
com Ariel García Valdés i Xavier Al-
bertí, però amb prou feines esmenta 
els que no li cauen tan bé.

«Al repassar la meva vida 
m’he adonat que potser 
les coses no van ser 
com jo pensava»

MARTA CERVERA
BARCELONA 

lluís Homar

«La gelosia i l’enveja 
em van portar a teràpia»

«Una flagrant falta 
d’entesa com la que vaig 
viure amb Almodóvar no 
m’ha passat amb ningú»
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més una vegada i no em va semblar 
bé. No he tornat a fer res d’igual. Amb 
els anys ho veig des d’una perspecti-
va que em permet entendre per què 
ho vaig fer, i no em vull justificar. 
Per sort, el Lluís no m’ho va tenir en 
compte. El Fabià [Puigsever] em va 
clavar una bronca quan ho va saber.

–També explica que va sentir una 
gelosia terrible de Jordi Bosch. No 
obstant, eren i són amics.
–Que jo tingui gelosia d’algú no 
significa que tingui res en contra 
d’aquesta persona, sinó contra mi 
mateix. Una cosa semblant em pas-
sa amb Eduard Fernández. I parlar 
d’aquesta gelosia em serveix per ex-
plicar per què durant molt temps 
em vaig sentir malament amb mi 
mateix. La gelosia i l’enveja em van 
portar a realitzar un treball perso-
nal, a iniciar una teràpia gràcies a 
la qual entenc que això era com re-
produir un estat que vaig viure als 
dos anys i mig, quan la meva mare va 
emmalaltir i em van prohibir veure-
la diversos mesos. Ho vaig viure com 
una situació d’abandonament.

–I d’aquí neix aquesta necessitat de 
buscar sempre més afecte que nin-
gú. ¿No ho ha superat?
–És una cosa que em segueix passant 
en certes situacions. Conèixer el pro-
blema no m’ha immunitzat. Però al-
menys ara sé entendre millor aques-
ta fragilitat i m’és més fàcil conviu-
re-hi. Al final es tracta de conviure 
amb el que ets i sents. Com va dir el 
meu terapeuta una vegada: «No som 
responsables pel que sentim, només 
dels nostres actes».

–¿Com ha afectat la teràpia la seva 
feina?
–M’ha servit molt a l’hora d’inter-
pretar, perquè no pots enfrontar-te 
a un paper des dels teus prejudicis. 
Per exemple, quan havia de fer No 
tengas miedo, pel·lícula on interpre-
tava un pare abusador, tot aquest 
coneixement de mi mateix em va 
ser molt útil. A l’actuar has de sub-
mergir-te en els sentiments del per-
sonatge, i si et coneixes, saps què hi 
ha d’aquest caràcter en tu.

–Parla en diversos moments de 
l’amistat, però també de la dificultat 
de mantenir les amistats.
–Hi ha una part en mi que és una mi-
ca solitària. A vegades busco l’altre 
perquè connectar és fonamental. Pe-
rò en aquesta feina vius moments 
molt intensos i després tot es dilueix 
perquè no hi ha la possibilitat d’ali-
mentar tot aquest bon rotllo.

–¿Com porta el pas del temps?
–Ara compliré 60 anys. Complir anys 
és un gran al·licient. Reconec que hi 
ha una part coqueta en mi que fa que 
no m’agradi tant mirar-me al mirall 
perquè em veig gran. Però d’esperit 
em sento millor que mai. Més net, 
més entusiasta, més centrat.

–¿Què opina el seu terapeuta del lli-
bre?
–El d’ara, que és de Pamplona, enca-
ra no l’ha llegit. H

–Afortunadament és poca la gent 
amb qui no m’he entès. Sempre he 
sigut un bon alumne. I, en general, si 
he tingut algun conflicte, al cap dels 
anys l’he resolt.

–¿Amb Almodóvar també? El capítol 
que li dedica es diu Del cel a l’infern...
–El rodatge de Los abrazos rotos va ser 
un cas flagrant de falta d’entesa, i mi-
ra que era la meva segona pel·lícula 
amb ell i que en la primera [La mala 
educación] no vaig tenir problemes. 
Una situació com la que vaig viure 
amb ell no m’ha passat amb ningú.

–¿Li ha enviat el llibre?
–És que no llegeix en català [riu]. 
Quan surti l’edició en castellà al 
maig l’hi enviaré. No he tingut cap 
intenció de passar comptes amb nin-
gú. Una altra cosa és que algú es pu-
gui sentir molest...

–Va donar un cop de puny al direc-
tor Lluís Pasqual en ple assaig d’Al 
vostre gust.
–Que quedi clar que ho vaig fer no-

RICARD FADRIQUE

La Miró treballa en 
el relleu de Malet
3La directora ha comunicat la seva intenció de jubilar-se

NATÀLIA FARRÉ
BARCELONA

R
osa Maria Malet (Bada-
lona, 1948) ha decidit 
jubilar-se i deixar la di-
recció de la Fundació 

Miró, càrrec que exerceix ininter-
rompudament des de l’any 1980, 
quan va substituir Francesc 
Vicenç. La responsable del centre 
feia temps que sospesava la seva 
retirada, però ara ja ha comuni-
cat la seva voluntat al patronat de 
la fundació, que està treballant 
en com afrontar el procés de re-
lleu de la manera menys traumà-
tica, ja que la directora suma gai-
rebé quatre dècades al capdavant 
de la institució realitzant una bo-
na feina.
 Queden per decidir encara els 
tempos de la successió i la forma 
d’elecció del nou responsable del 
museu, que pot ser un procés de 
selecció o un concurs internacio-
nal. Aquests i altres detalls s’estan 
abordant en diverses reunions. 
D’això es va tractar en l’última re-

unió del patronat, celebrada a finals 
de març, i se’n parlarà en la pròxima, 
que tindrà lloc ben aviat. És una re-
unió extraordinària, encara que al 
centre prefereixen parlar d’una sego-
na part de la realitzada al març, i tam-
poc és clar que d’aquesta surti cap de-
cisió definitiva, ja que a la fundació 
insisteixen que no serà un relleu ni 
fàcil ni ràpid. I que no hi ha temps 
marcats.
 La degana en la direcció dels mu-
seus barcelonins és llicenciada en 
Filosofia i Lletres en l’especialitat 
d’Història de l’Art per la Universi-
tat de Barcelona, i una gran coneixe-
dora de l’obra de Joan Miró. Ha pu-
blicat diversos llibres sobre l’artista 
i ha comissariat algunes exposici-
ons. Va començar treballant a la fun-
dació el mateix any de la seva crea-
ció, el 1975, primer com a ajudant 
de conservació, després com a con-
servadora i, finalment, el 1980, va 
accedir al càrrec de directora. Pri-
mer provisionalment per substi-
tuir Francesc Vicenç, que va dema-
nar una excedència, i després de for-

ma definitiva. També és membre de 
l’ADOM (Associació per a la Defen-
sa de l’Obra de Miró), creada el 1985 
amb la intenció de protegir, desen-
volupar i promoure el coneixement 
del treball de l’artista, i l’encarrega-
da de certificar l’obra gràfica de l’au-
tor de les Constel·lacions per decisió de 
la Successió Miró.

ÚLTIMS PROJECTES / Durant aquests 37 
anys al capdavant de la fundació, Ma-
let ha complert amb l’objectiu de si-
tuar la institució com a focus de refe-
rència de l’obra de Miró i, a la vegada, 
difondre la creació de joves artistes. 
Ho demostra l’Espai 13, i tots els cre-
adors que van debutar a la sala i que 
ara són autors reconeguts. A més a 
més d’aconseguir que el centre auto-
financi el 80% del seu pressupost, 8,5 
milions d’euros. Entre els seus úl-
tims grans projectes figura el dut a 
terme en el 40è aniversari de la insti-
tució: la remodelació de les sales i la 
col·lecció permanent per tornar a 
l’esperit original de l’edifici projec-
tat per Sert. H

37 ANYS AL CÀRREC

33 Rosa Maria Malet, directora de la Fundació Miró des del 1980.
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