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Juan Roig lidera, al costat
de Vicente Boluda, l’estra

tègia de l’AVE per unir totes les
patronals de la Mediterrània per
exigir a Foment que
conclogui el corre
dor ferroviari. Ahir
la trobada d’Alme
ria va ser un èxit ro
tund. PÀGINA 22

LA SEGONA

Del lògic a l’ideològic

LAnaturasempreagafaelcamíméscurt.Hova
dirAristòtil a laGrèciaclàssica ihovarepetir
Guillemd’Ockhamal’Anglaterramedieval.
Tétotel sentit: és larutamésdirectaentredos

punts i resulta laméssenzillaperassolirunobjectiu.Però
Espanyanoés lectoradeclàssicsgrecollatins,nidefrancis
cansanglesos,aixíquemoltesvegadespreferimfermarra
daalvoltantdelspaisatgesocomplicarnos lavida indefi
nidament.Elmapad’Espanyaenshauriadedonarpistes
peronconstruir les infraestructures,peròelspolíticssón
capritxosos i, sovint, lescomencenallàons’hauriend’aca
bar(éselcasde l’AVEqueesva iniciaraSevilla)o les tra
cenpensantque laPuertadelSoléselcentredelmón(com
si foselcentrede l’univers,quanDalívadescobrirqueera
a l’estaciódePerpinyà).Laradialitatde lesobrespúbliques
éspròpiadelsanysdelnodo,node l’Espanya4.0. Iqueel
corredorderiquesamés importantsiguielde laMediter
rània(suposael50%delPIB)hauriad’haversuposatque

algungovern,dedretesod’esquerres,haguésapostatde
cididamentper invertirencarreteres, i sobretotentrens
quepermetessinanardeBarcelonaaAlmeriaenmenysde
catorzehores iambampleeuropeupera lesmercaderies.
AhiraAlmeriaesvanreunirmésd’unmilerd’empresa

riscatalans,valencians,balears,murcians iandalusosno
perparlarde lessevescoses, sinóde lacosacomuna:el
corredormediterrani.QuelarutaAlgesiresMadridSara
gossarebi tractament(i fonseuropeus)comapartde l’arc
litoraléscomcreurequenonoméshihaplatgesdavantdel
mar, sinótambéalsaltiplans.Noésunaqüestió ideològica,
sinósimplement lògica.Espanyanoésméspluralper in
tentarquedarbéambtotsels territoris.
Jahovadir l’insignehistoria

dorcatalàPereBoschiGimpera
alsanys trenta: “Espanyaserà la
detots, fetaper tots,onoserà”. I
nohemavançat tant.

v

L’escriptor (45) dirigeix,
amb Miqui Otero (37), una

de les propostesmés imaginatives
de la programació cultural barce
lonina,elfestivalPri
mera Persona, que
aquest any porta dos
actorsd’Elsjoves ire
ferentsdelamovida i
el bakalao.PÀGINA45

v

Gairebé nonagenari, Iago
Pericot continua mirant el

món actual i portantlo als esce
naris teatrals per enfrontar els es
pectadors amb la se
varealitat.Enaquest
cas, ressuscitaAdam
i Eva perquè s’en
frontin a la confusió
d’avui. PÀGINA 47

v

LuizInácioLuladaSilva(71)
vadeclararahirdavanteljut

ge pel cas de corrupció Petrobras,
que ja va fer caure la seva succes
sora,DilmaRousseff.
Estàacusatdecobrar
d’una constructora a
canvi de contractes
per a la petroliera es
tatal.PÀGINA11

v

La dirigent del PP se suma a
la llarga llista d’investigats

del seu partit per possible delicte
societari relacionat ambunaruïno
saoperacióambMer
camadrid. Després
desaberseahirlaim
putació, l’oposició en
blocenvademanarel
cessament.PÀGINA17

v

Pla per
pacificar laB23
La Generalitat i els ajunta
ments per on passa la B23
s’han unit per reclamar al
Ministeri de Foment el tras
pàs de competències a fi
de construir un carril bus
VAO quemillori la circula
ció, i que vindria acompanyat
d’altres mesures per connec
tar les zones que limiten
amb aquesta via.

Frenar l’impossible Comissió de desinvestigació

E ls tràmits urbanístics són lents però de vegades la
política ho és encara més. La comissió de Territori
del Parlament va aprovar ahir una resolució pre

sentada per la CUP i Catalunya Sí que es Pot per aturar
de manera cautelar la tramitació del PDUGranviaLlo
bregat, el pla urbanístic que preveu soterrar la Gran Via
al seu pas per l’hospital de Bellvitge a l’Hospitalet. La
“paralització cautelar de la tramitació” aprovada en seu
parlamentària difícilment tirarà endavant perquè arriba
tard. El camí administratiu es va donar per acabat el 3 de
març passat i ja ha sortit a concurs la redacció del projec
te executiu que és el vaixell insígnia del mandat de l’al
caldessa NúriaMarín i a més té el suport del conseller
de Territori, Josep Rull. Els serveis jurídics de la Gene
ralitat estan estudiant el text perquè a la Conselleria de
Territori no saben com haurien de paralitzar uns tràmits
urbanístics que ja s’han donat per finalitzats. Podria fins
i tot ser graciós si no fos per les energies malgastades.

El presidentCarlesPuigdemontvacomençarel seu
mandat ambel compromísque la “novaCatalunya”
haviade ser “més transparent,mésparticipativa iun

exempledebonespràctiques”.Elspartits que treballenper
aquesta “novaCatalunya”noprediquenprecisamentamb
l’exemple.Primeres forçael reglamentdelParlamentper
auna tramitacióexprésde la llei dedesconnexió i ara, amb
lacarpetadaa la comissiód’investigaciódel casVidal, s’op
taperposar sordinaa lesgreusafirmacionsde l’exjutge
sobre l’úsdedades fiscalsdels catalans.Llunyd’investigar,
espreténdesinvestigar.L’argumentdelbloc independen
tistade“no ferli la feinaa la fiscalia”xocaambel suport
delsmateixosgrupsacomissionsqueesvanencavalcar
amb instruccions judicials, per laqual cosa ladecisióno
mésespot atribuir aun interèspolític i partidista, aliè a la
funciódecontrol alGovernque l’Estatut concedeixalPar
lament i el compromísde regeneraciódemocràticadelqual
tant elGoverncomelspartits queel sustenten fanbandera.
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INTERNACIONAL

Distensió nuclear
El nou president de Corea del
Sud,Moon Jaein, es mostra
disposat a viatjar a Pyongyang
per mirar de resoldre la crei
xent tensió amb Corea del
Nord. PÀGINA 12

POLÍTICA

Els socialistes es planten
A causa del bloqueig de com
pareixences acordat per JxSí
i la CUP, el PSC ha decidit no
participar en cap de les comis
sions d’investigació obertes al
Parlament. PÀGINA 20

EDITORIALS

Lleis i costums
Les inquietants ombres que
envolten el ministeri fiscal,
inadmissibles en un Estat de
dret; i la preocupant demo
nització del sector hoteler
a Barcelona. PÀGINA 26

OPINIÓ

‘Sic transit gloria mundi’
FrancescMarc Álvaro analitza
l’estupor que ha produït el co
neixement dels tripijocs de la
família Pujol: “El que pesa és
l’ensulsiada política i moral
del polític més important de
la Catalunya del segle XX, una
figura de relleu europeu que
acaba els seus dies enmig de la
vergonya, de l’escarni i –ara
també– del ridícul més feridor.
Pujol està escrivint ara sobre
l’honor, és una forma d’enfron
tarse a les tenebres domèsti
ques”. PÀGINA 28

TENDÈNCIES

Peix contaminat
La tonyina enmal estat comer
cialitzada per l’empresa Gar
ciden, d’Almeria, ha causat
una intoxicació que s’estén
per tot Espanya. PÀGINA 34

CULTURA

Un sistema molt injust
L’economista anglès Guy Stan
ding defineix en el seu llibre La
corrupción del capitalismo l’ar
quitectura institucional vigent
com una construcció perquè els
rendistes prosperin a compte de
la majoria de la gent. PÀGINA 46

ESPORTS

Cançons de gesta galaiques
El Celta de Vigo necessita re
muntar a Old Trafford el 01
del partit d’anada a Balaídos
per arribar a la final de l’Europa
League, però el Manchester
United té la urgència d’entrar
en la Champions la pròxima
campanya i, cinquè a la Premier,
vol ferho com a guanyador
de la segona competició euro
pea. PÀGINA 54

ECONOMIA

L’oracle de Frankfurt
Mario Draghi, president del
Banc Central Europeu, alerta
Espanya i altres països de la
perifèria de l’euro de les futures
conseqüències que podria pro
vocar una alça de tipus d’interès
en l’economia i el finançament
públic i privat. PÀGINA 61
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El veterà creador munta a La Seca una peça sobre la confusió que viu el món actual

Pericot ressuscitaAdamiEva
JUSTO BARRANCO
Barcelona

IagoPericot s’acosta als no
ranta anys, perònoparade
tenir idees. I dedurles a la
pràctica. Sobretot, no es
volrepetirpas.“JordiCoca

diu que sempre faré projectes
d’adolescència, perquè sempre
desprésde ferunprojectenoel re
peteixo mai, sigui un quadre que
pintoounaobradeteatre;busco la
novetat, com els adolescents. Un
adolescent de 87 anys”, diu somri
ent. “Els teatres fan coses quecan
vien una mica però no gaire. Està
bé que ho facin, hi ha coses formi
dables,peròamim’agradasempre
agafar ideesnoves”, assenyala. I és
evidentqueencaraconservaunes
peritgamberro.Comenlasevano
va obra,Adam i Eva, que s’estrena
el proper dia 17 a La SecaEspai

Brossa –on s’estarà fins al 18 de
juny–, on ressuscita els primers
pares bíblics perquè vegin el con
fús món d’avui. I elegeixin si es
queden en aquest món o se’n van
molt lluny.
NascutalMasnouel1929,conti

nua fent llargues passejades per la
platja amb el seu gosGlop.Mira el
mar,pensaen teatre i té idees. Ide
es en què no perd de vista el món
onviu.Faunsquantsanys, el2010,
va muntar al Teatre Nacional de
Catalunya La venus deWillendorf,
un espectacle nascut de la notícia
de la crema d’una indigent en un
caixer barceloní per uns joves. Vi
olència gratuïta. Dansa i teatre al
compàs de La passió segons sant
MateudeBach, “lamúsicade lavi
olència”,segonsexplicava. Iarano
és una notícia concreta sinó mol
tes, l’enorme flux d’imatges i la
confusióquehiobserva,almónac
tual, cosa que l’ha portat a crear
Adam i Eva, un muntatge d’una
hora protagonitzat per Malcolm

LA SECA

Herman Bonnín recolza lamà en Iago Pericot en la presentació a La Seca d’Adam i Eva

Lluís I elMagnífic
RicardIII

Autor:WilliamShakespeare
Traducció:JoanSellent
Adaptació:LluïsaCunillé
Direcció:XavierAlbertí
Lloc idata:TeatreNacional (Sala
Gran)4/5/2017

JOANANTON BENACH

Per abans no s’acabi l’actual tem
porada del Nacional, Xavier Al
bertí va tenir la feliç previsió de
programar a la Sala Gran Ricard
III, un Shakespeare cèlebre, im
portant i,encaramés: fonamental.
Amb aquesta obra l’autor posava

els elements bàsics dels seus dra
mes històrics següents i anticipa
va les formes i mètodes amb què
s’expressaven, inexorablement,
lesmaldats reials que calia perpe
trar per accedir al tron d’Angla
terra. Contribuí, si ho recordeu, a
la celebritat d’aquest drama la fi
gura cinematogràfica de Lawren
ceOlivier, amb una gepa suporta
da dolorosament, sobretot quan,
derrotatalcampdebatalla,hauria
bescanviat el seu reialme per un
cavall.
Atès, però, que el Nacional no

està per batusses a la intempèrie,
ambcavalls de veritat, l’adaptació
de lamoltcompetentLluïsaCuni
llé s’haencarregatdebuscarunfi

nal shakespearià que no desmen
tís la grandesa del rei que “ha fet
prodigis superiors a l’home”, se
gons proclama sirWilliamCates
by.Heusaquíunacloendadeldra
ma que no vol rebaixar –crims a
banda– la grandesa bel∙licosa i so
frentd’unRicardIIIdelqualLluís
Homarha fetunabrillant creació.
Se’n pot dir que n’ha sorgit Lluís I
elMagnífic.
Unsmoments abans del final se

sentia de fons, si nom’erro, el Bo
lero de Ravel, i amb l’acord últim,
instrumentalment exuberant,
s’acabava la representació. La nit
de l’estrena, Ricard III es va aco
llir amb tot el públic dempeus,
ovacionant, en primer lloc, Lluís
Homar i, tot seguit, els 60 anys de
professióde l’actriuJulietaSerra
no, aniversariques’acompliaamb
aquella funció.

De la tasca d’Albertí cal aplau
dir la direcció d’intèrprets, així
com el moviment àgil i ben coor
dinat d’aquests, sense que l’acció
d’una obra tan dilatada i densa
comaquesta–3hores i 10minuts–
enregistri cap buit enutjós. Crec,
en canvi, que l’arquitectura esce
nogràfica dominant, dissenyada
per Lluc Castells i José Novoa,
amb les nombroses obertures de
cristall per on entren a escena ac
tors i actrius, no acaba d’estar ben
aprofitada.
Enel capítol interpretatiuésdi

fícildestacarnomsquanunet tro
besdavantd’unconjuntonescon
centra no pas poca qualitat. A la
voradel’esmentadaJulietaSerra
no s’han de subratllar les inter
vencions clares i transparents de
CarmeEliasenelpaperdelareina
Margarida. També les d’Anna Sa

hun. D’entre la nòmina d’actors,
moltmésnombrosa, cal esmentar
les actuacions decidides i segures
de Roger Casamajor, Joel Joan,
Antoni Comas i Oriol Genís, que
nopara: faderei,defuncionari,de
bisbe i... d’assassí.
Naturalment, el paper més tre

ballat pel director és el de Lluís
Homar. La seva figura és del tot
convincent i impressionant a cau
sadelesnafresquetragina.Penso,
amésamés,quel’actorhaaconse
guit desterrar l’entonació massa
personalqueesrepetiad’unpaper
aunaltreenladicciódelsseusdis
tints personatges: una conquesta
formidable, no gens insignificant,
crec jo.Esperoque l’interessatem
perdonisi,uncopmés, l’aplaudei
xo com aLluís I elMagnífic, defi
nitivament vencedor de tots els
traumesque l’hagin inquietat.c

CRÍT ICA DE TEATRE

Al’obra l’Adami l’Eva
deDürerprenenvida
ihandedecidir si es
quedenalmónd’avui
omarxen lluny

Paul Auster a la sala Beckett
]LasalaBeckett acull, des
d’avui i finsaldia28,Ciutat
devidre, unaobrade lacom
panyiaObskenéqueesva
estrenara l’últimfestival
Grec iqueuneix teatre, cò
mic i literatura.És l’adapta
ció teatralde lagrannovel∙la
gràficadelmateix títol crea
daperPaulKarasik iDavid
Mazzucchelli i que, al seu
torn, era l’adaptacióde l’obra
homònimadePaulAuster, la
primerade les tresnovel∙les
que integren la seva jamítica

TrilogiadeNovaYork.Ri
cardSoler iMalloldirigeix
JoanArqué,PepoBlasco i
NuriSantalóenunmuntatge
quecomençaquanunmiste
rióspersonatge trucaaDani
elQuinnperpreguntarper
undetectiuprivatqueesdiu
PaulAuster.Aixòdonaori
genauna trama intrigant i
inquietantqueObskenéha
posatenescenamitjançant la
interacciódels actorsamb les
projeccionsd’enormesdibui
xosdecòmicenblanc inegre.

McCarthy, Adriana Segurado i
Climent Sensada en què Pericot
explica que hi ha poc text, “hi ha
mésmoviment i expressiódel gest
que és al que em dedico última
ment”. “El llenguatge, les paraules
estan bé, però els gestos són molt
méspotents”.
Perdescomptat,peralmuntatge

no ressuscita uns primers pares

qualssevol, sinó els magnífics
Adam i Eva de Dürer. “El primer
sobreelquereflexionopera l’obra
és sobre el fet del quadre: si no el
miraningú,noexisteix.Demanera
quevaigpensaradonarvisualitata
un quadre d’una altramanera, ex
plicaPericot, i faque“enelsdeDü
rer, meravellosament pintats, hi
hagi un moment que la poma que

téEvaalamàlicauaterra.Totsdos
miren la caiguda i pensen: llavors
podem tenir vida nosaltres. I sur
ten del quadre. Vaig pensar que si
elstreiadelquadreaquestquedava
destrossat, però prenia nova vida.
Nosabenniperquèexisteixen.Ai
xí, els dos comencen a coneixe’s,
tocarse, mirarse. I després con
templenensilencivídeosifotogra
fies del món actual. Imatges que
veiemcadadia, i permés dramàti
ques que siguin, matantse els uns
als altres, no hi podem fer res.
Tambéhihacosesmaques,perquè
hi hamésmilions de persones bo
nes que dolentes, però el món és
molt confús. I, quan veu aquesta
destrossa, Adam intenta tornar al
quadre, davantEva, que li demana
quenohofaciperquè l’estima”.
Tot es complicarà més en un

muntatge que, conclou l’autor, “és
unacríticadelaconfusióenlasoci
etat actual: Adam i Eva veuen el
món sencer i han de triar entre
quedarseomarxar.Jodevegades
tinc ganes demarxar veient el que
passa, nens que s’ofeguen al mar
fugintd’unpaísa l’altre.Lagentno
estàcontenta”.c

Canes
exigirà
l’estrenade
les pel∙lícules
als cinemes
SALVADOR LLOPART
Barcelona

Laguerraés aquí, larvada.Entre
Canes, el festivalmés important
de cinema del món, i Netflix, la
principal plataforma de distri
buciómundialdecinemaper in
ternet.Seràunaguerradura.Pe
ròs’ajornaunany.Finsal2018.
Canes va anunciar ahir a tall

d’avís, en una nota oficial, que, a
partir de l’edició de l’any que ve,
totes les pel∙lícules que partici
pinen lasevasecciócompetitiva
s’haurand’haverestrenat, abans
o després, a les sales de cinema
franceses.
Lesduespel∙lículesproduïdes

perNetflix –Okja,deBong Joon
Ho, i The Meyerovitz stories, de
Noah Baumbach–, que aquest
any competeixen per la Palma
d’Orenla70ediciódelcertamen
–que obrirà les seves portes di
mecres vinent, 17 de maig–, no
s’estrenaranals cinemes france
sos.Peraquestmotiu,elsrumors
parlavendel’expulsiódelacom
petició de les dues pel∙lícules
després de la ruptura de les ne
gociacionsentreNetflix iCanes.
Però no serà així, demoment.

Netflix, per la seva part, es rea
firma en la seva política de pro
duir i adquirir títols per a la seva
estrena exclusiva, sense passar
pelscinemes.
Laprohibició noafectaràdela

mateixa manera Amazon, que
aquest any presenta al festival
Wonderstruck, deToddHaynes.
L’única altra plataforma capaç
de competir amb Netflix en ca
pacitat de producció i compra
mantéunapolítica diferent. Pri
mer estrena en sales i després,
després de complir amb la nor
mativa, les estrena a la seva prò
piaplataforma.
Tant Amazon com Netflix

s’han convertit en grans com
pradors de drets d’emissió de
pel∙lícules. Tan sols Amazon
parladenegociacionsperadqui
rir40títolsel2017provinentsde
festivalsdecinemacomCanes. c


