
La seguretat hauria de quedar al marge

E
n pocs dies s’han conegut dos epi·
sodis preocupants pel que fa a les 
relacions entre els governs espa·
nyol i català en matèria de segure·
tat. Per una banda, el Ministeri 

d’Hisenda es nega a autoritzar la convoca·
tòria de 500 places d’agents dels Mossos al·
legant la regla de despesa que impedeix 
contractar més enllà de la reposició de les 
vacants. El permís és només per a 50. Per 
l’altra, el conseller d’Interior, Jordi Jané, ha 
sol·licitat la convocatòria de la Junta de Se·

guretat de Catalunya prevista a l’Estatut 
per tractar aquest assumpte i l’amenaça gi·
hadista, amb un nivell d’alerta de 4 sobre 5. 
El secretari de Seguretat va rebutjar la pro·
posta al·legant falta de «confiança».
 És evident que l’actual Executiu català 
no pot pretendre que el seu flirteig amb la 
legalitat i la desobediència no tingui con·
seqüències en el dia a dia. Però de la matei·
xa manera, el Ministeri de l’Interior no pot 
passar per alt les obligacions que té envers 
els ciutadans que viuen a Catalunya. En 

l’assumpte de la seguretat, els prejudicis 
no poden imposar·se als fets. Que la Junta 
no es reuneixi des del 2009 o que sí que es 
pugui reunir el mateix organisme al País 
Basc alimenta les suspicàcies d’un boicot 
en tota regla. Si, com diu el secretari d’Es·
tat, Jané ha mantingut la lleialtat, ha de ser 
correspost amb la mateixa moneda fins 
que els fets no diguin el contrari. En cas 
contrari, el ministeri faltarà a les seves obli·
gacions amb els ciutadans per simple par·
tidisme.

C
inc·cents ciclistes morts en 
una mica més d’una dècada. És 
una dada que no necessita afe·
giments per adquirir consci·
ència de l’enorme vulnerabili·

tat que tenen a les carreteres espanyoles els 
que circulen a cavall de dues rodes que mo·
uen per la seva pròpia tracció. El degoteig 
de morts és incessant –el cap de setmana 
passat n’hi va haver tres més, i ja són 21 
aquest any, només en vies interurbanes–, i 
les mesures que ha implantat l’Administra·
ció no han donat el resultat desitjable. El 
mateix  director general de Trànsit conside·
ra «insuportable» que cada setmana mori 
atropellat, de mitjana, un ciclista, i ha anun·
ciat un pla del qual encara no es coneixen 
gaires dades.
 L’augment de víctimes té com a explica·
ció estadística el gran auge popular del ci·
clisme en les últimes dècades i el consegüent 
increment d’aficionats a les carreteres, no 

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

La mort de ciclistes, un drama sense fi
només els caps de setmana sinó també diàri·
ament. L’activitat esportiva és un bon indi·
cador de la importància que una societat do·
na a la salut i el benestar. Benvingut, doncs, 
el boom del ciclisme. El problema sorgeix  
quan els seus cada vegada més nombrosos 
practicants han de compartir amb els auto·
mòbils un espai –les carreteres– no pensat 
per als dos tipus de vehicles, sinó fonamen·
talment per als de motor. Tenen raó els ci·
clistes quan recorden que, tret de les prohi·
bicions explícites en autopistes i algunes au·

tovies, res els impedeix circular per qualsevol 
calçada, però no haurien de defugir el debat 
que sorgeix sobre si convindria una regla·
mentació específica de les vies de comunica·
ció i transport que poden utilitzar·se amb 
fins estrictament recreatius.
 I, sobretot, tenen raó quan reclamen que 
els conductors respectin el que estableix la le·
gislació: que hi hagi una distància mínima 
d’1,5 metres entre un ciclista i el cotxe que 
l’avança. Cal afegir que l’avançament s’hau·
ria de fer a baixa velocitat, i que s’hauria de 
controlar més els conductors que van amb 
molt alcohol o drogues al cos els matins dels 
festius, que és quan més cicloturistes hi ha a 
les carreteres. No sembla probable que el fe·
nomen del ciclisme aficionat disminueixi  
–tot al contrari–, i per això s’ha d’educar afi·
cionats i conductors en la cultura del respec·
te mutu, perquè es freni aquesta sinistra ca·
dència de morts que no diu gaire de la nos·
tra tolerància a la carretera.

És bàsic que s’estengui la 
cultura del respecte mutu a  
les carreteres i es protegeixi  
els que són més vulnerables
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Animus iocandi Ferreres

Encara que es va dir que el rescat 
bancari no costaria res als espa·
nyols, l’organisme de supervisió do·
na per perduts gairebé 61.000 mili·
ons dels dedicats a bancs i caixes en 
dificultats. El superbanc, no obstant, 
no fa autocrítica de la seva nefasta 
vigilància del procés.	 3Pàg. 30

Luis María
Linde
Governador del 
Banc d’Espanya

Noms propis
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Ha dirigit l’equip docent del centre 
de formació d’adults de la presó Mo·
del, al qual assistien molts dels re·
clusos. El tancament del centre pe·
nitenciari comporta el final de l’es·
cola just quan el pla educatiu que 
seguien rep un prestigiós premi in·
ternacional.	 3Pàg. 42

Xavier
Aranda
Professor

EEEE

L’associació que presideix –que reu·
neix més de 600 professionals i em·
preses– ha redactat un manifest de 
suport a la candidatura de la capi·
tal catalana perquè aculli la seu de 
l’Agència Europea del Medica·
ment.	 3Pàg. 44

Gonzalo
Rodés
President de 
Barcelona Global
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El tècnic barceloní del València Bas·
ket fa història al guanyar la prime·
ra Lliga ACB per al seu club i per a 
ell, avassallant el Reial Madrid en 
la final. Bregat en més de 650 par·
tits a l’ACB, ha entrenat el Badalona, 
el Girona i el Manresa.	 3Pàg. 53

Pedro
Martínez
Entrenador 
de bàsquet
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Ha dissenyat una acurada progra·
mació en què es repassaran els pro·
blemes de la societat moderna, es·
pecialment el de la convivència. Oba
bakoak, adaptació del llibre d’Atxaga 
dirigida per Calixto Bieito, obrirà 
la temporada.	 	3Pàg. 54

Lluís
Pasqual
Director del 
Teatre Lliure
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Primera fila    icult
La programació de la nova temporada

MARTA CERVERA
BARCELONA 

O
babakoak, adaptació del 
cèlebre llibre de Ber
nardo Atxaga dirigida 
per Calixto Bieito, mas

sa temps absent dels escenaris cata
lans, és una de les novetats de la prò
xima temporada del Teatre Lliure. 
Una temporada que farà una aposta 
clara per la integració i que Lluís 
Pasqual, director del Lliure, ha dis
senyat com un mapa d’històries per 
orientar l’espectador en una Euro
pa i un món cada vegada més com
plexos.
 Moltes obres actuals, però també 
alguns títols clàssics, serviran com 
a punts de referència on reflectir in
quietuds i qüestionar la societat ac

teatre contra

l’exclusió
tual i els seus models econòmics, so
cials i polítics. La convivència serà 
un dels temes centrals, amb obres 
com la ja citada Obabakoak, una pro
ducció del Teatro Arriaga que inter
pretaran actors bascos i que es veu
rà en versió castellana.

SHAKESPEARE I CASSAVETES / La tempo
rada obrirà el 14 de setembre amb 
Nit de Reis (o el que vulguis), un shakes-
peare adaptat i dirigit per Pau Carrió 
i interpretat per la Kompanyia Lliu
re. Entre l’àmplia presència de pe
ces contemporànies destaquen Be-
guin de Beguine, creació inèdita de 
John Cassavetes que ha ressuscitat 
el belga Jan Lauwers; La tristeza de los 
ogros, esglaiadora obra basada en 
fets reals del seu compatriota Fabri
ce Murgia, que aquesta vegada, a di
ferència del seu pas per Temporada 
Alta el 2013, treballarà amb actors 
catalans.
 També destaquen l’estrena de Si 
mireu el vent d’on ve, un treball d’aires 
txekhovians de l’anglesa Nell Leys
hon; El temps que estiguem junts, una 
creació de Pablo Messiez fruit d’un 
taller al voltant del primer amor re
alitzat amb la Kompanyia Lliure, i 
El sistema solar, un irònic text de la 
peruana Mariana de Althaus. El di
rigirà Carol López amb un potent 
repartiment: Nausicaa Bonnín, Ai
na Clotet, Marc Clotet i Guillermo 
Toledo.

El lliure 2017-18 posarà el focus 
en els problemes de convivència i farà 
una aposta clara per la integració

calixto Bieito tornarà a l’escena 
catalana amb una adaptació de la 
novel·la d’Atxaga ‘Obabakoak’

33 Lluís Pasqual, ahir, encapçala un nodrit grup d’intèrprets i directors que protagonitzaran la temporada que ve, 2017-18, del Lliure.

JORDI COTRINA

Gairebé 140.000 
espectadors 
a BCN i en gira

33 El Lliure ha tingut aquesta tem-
porada gairebé 140.000 especta-
dors (la reposició de Hamlet en-
cara en cartell ha tornat a esgotar 
tot el paper). D’ells, 116.600 en les 
tres sales de Barcelona (les dues 
de Montjuïc i la històrica seu de 
Gràcia) i 23.300 en gira. L’ocupa-
ció mitjana s’ha situat al voltant 
del 80% a Montjuïc i el 90% a 
 Gràcia.

33 L’espectacle més vist a Montju-
ïc va ser Les noces de Fígaro, que 
Lluís Homar va dirigir per comme-
morar els 40 anys del Teatre Lliure, 
i també va fer temporada a Madrid. 
Aquest muntatge el van veure 
16.324 persones, amb un 62% 
d’ocupació. Jane Eyre –adaptació 
de la novel·la de Charlotte Brontë 
dirigida per Carme Portaceli i pro-
tagonitzada per Ariadna Gil i Abel 
Folk– va batre tots els rècords a 
Gràcia, amb el 100% d’ocupació i 
6.000 espectadors.

33 La recaptació total ha sigut 
d’1.370.000 euros (sense IVA).

LES XIFRES
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	 Diversos	muntatges	giren	al	
voltant	del	concepte	de	l’altre,	
del	tracte	a	l’estranger,	al	dife-
rent.	Brundibár –òpera	estrenada	
als	camps	de	concentració	nazis	
i	convertida	en	símbol	de	la	resis-
tència	davant	l’opressió	que	avi-
at	veurem	al	Grec–	n’és	un	exem-
ple.	Un	altre	ve	del	Mediterrani,	
el	d’ahir	i	el	d’avui.	El metge de 
Lampedusa,	adaptació	del	llibre	
Llàgrimes de sal,	on	Xicu	Masó	en-
carnarà	el	doctor	que	ajuda	els	
que	emigren	a	través	del	mar.	I	
Pasqual	dirigirà	Medea,	d’Eurípi-
des,	i	Bérenice,	de	Racine,	tots	dos	
amb	el	mateix	repartiment	lide-
rat	per	Emma	Vilarasau.	«Són	du-
es	cares	de	la	mateixa	moneda.	
Dues	dones,	dues	estrangeres.	
Medea	és	la	foscor;	Bérenice,	la	
llum»,	ha	assenyalat	el	director.
	 La	temporada	que	ve,	el	Lliu-
re	també	posarà	el	focus	en	dife-
rents	col·lectius	en	risc	d’exclu-
sió	amb	muntatges	com	Living 
with the lights on,	on	l’actor	Mark	
Lockyer	explica	amb	humor	els	
seus	problemes	amb	l’alcohol	i	
el	trastorn	bipolar,	i	Trans (més en-
llà),	protagonitzat	per	persones	
que	no	s’identifiquen	amb	la	se-
va	sexualitat	biològica.

	 Tres	espectacles	estrangers	gi-
raran	al	voltant	de	l’obstinació	
extrema.	Extremités,	del	Cirque	
Inextremiste,	compta	amb	un	
acròbata	en	cadira	de	rodes.	Da-
ral Shaga,	una	creació	músico-cir-
cense-teatral	dirigida	per	Fabri-
ce	Murgia,	parla	d’aquells	a	qui	
les	tanques	mai	apartaran	dels	
seus	somnis.	I	Opus	penetra	en	
l’ànima	humana	amb	un	mun-
tatge	multidisciplinari	australià	
en	què	intervenen	14	acròbates	i	
el	Quartet	Débussy	interpretant	
música	de	Xostakóvitx.
	 Una	altra	obra	que	explora	al-
tres	llenguatges	és	La visita de la 
vella dama,	tragicomèdia	de	Frie-
rich	Dürrenmatt	que	Vicky	Peña	
protagonitzarà	amb	marione-
tes	i	objectes	animats	per	Farrés	
Brothers	i	Cia.

REPOSICIONS /	Entre	els	muntat-
ges	que	es	recuperen	figuren	Be 
God Is,	vist	per	primera	vegada	al	
Lliure,	i	Rhümia,	un	gran	especta-
cle	de	pallassos.	També	el	molt	
recomanable	Renard o El llibre de 
les bèsties,	així	com	Maria Estuard,	
dirigida	per	Sergi	Belbel	i	prota-
gonitzada	per	Sílvia	Bel,	i	In me-
moriam. La quinta del biberó,	obra	
de	creació	dirigida	per	Pasqual.	
També	torna	Escrit en l’aire,	una	fi-
ligrana	creada	per	Cesc	Gelabert	
i	el	recentment	desaparegut	Moi-
sès	Maicas.	H

Lluís Pasqual
dirigirà ‘Medea’ i 
‘Bérenice’, totes dues 
amb Emma Vilarasau 
com a protagonista

Un	dels	meus	actors	prefe-
rits,	d’aquells	que	em	fan	
anar	al	cine,	és	Ewan Mc-

Gregor. I	si	he	de	fer	una	llista	de	
les	millors	novel·les	de	Philip Roth, 
segur	que	hi	sortiria	Pastoral ameri-
cana,	la	dissecció	dels	anys	70	als	
EUA	a	través	d’un	personatge	tan	
memorable	com	Seymour	Levov,	
el	Suec.	Però	dos	i	dos	no	sempre	
fan	quatre,	en	qüestió	de	gustos,	i	
per	això	encara	no	he	anat	a	veure	
l’adaptació	de	Pastoral americana	
que	dirigeix	i	protagonitza	preci-
sament	Ewan McGregor. La	van	es-
trenar	fa	poc,	encara	es	pot	veure	
en	uns	quants	cines	de	Barcelona,	
però	si	no	trobo	algú	que	me	la	re-
comana	vivament,	no	hi	aniré.
	 Diguem	que	no	me’n	refio.	Ca-
da	cop	és	més	complicat	trobar	
adaptacions	que	passin	el	sedàs	
reductiu	de	les	dues	hores	de	pel-
lícula,	i	no	em	ve	de	gust	fer	malbé	
el	bon	record	d’una	lectura.	Fet	i	
fet,	un	guió	a	partir	d’una	obra	li-
terària	no	deixa	de	ser	una	inter-
pretació	d’aquesta	obra,	i	el	pro-
blema	és	que	no	sempre	funciona	
la	traducció	en	imatges,	la	distàn-

cia	justa	entre	respecte	i	gosadia.
	 Fa	unes	setmanes,	a	l’estran-
ger,	vaig	veure	dues	pel·lícules	re-
cents,	aquí	no	estrenades,	que	són	
exemples	d’aquest	joc	de	lectures.	
El	director	Ritesh Batra	ha	dirigit	
l’adaptació	d’El sentit d’un final,	la	
novel·la	de	Julian Barnes,	i	és	un	
desastre.	La	delicadesa	del	text,	
la	càrrega	íntima	i	dramàtica	de	
la	història,	el	pes	del	passat,	tot	es	
perd	en	l’absurd:	el	protagonista	
és	presentat	com	un	carallot	i	els	
escenaris	tenen	un	luxe	de	nou	ric	
que	ho	fa	tot	adotzenat.	Surts	del	
cine	pensant	que	no	vam	llegir	el	
mateix	llibre.	En	canvi,	el	director	
Völker Schlöndorff	ha	estrenat	Re-
torn a Montauk, seguint	la	novel·la	
de	Max Frisch,	i	se	salva	pel	guió	
de	Colm Toíbín.	Els	escenaris	de	
Montauk,	amb	la	platja	a	l’hivern,	
també	semblen	de	catàleg	de	mo-
da,	i	la	química	dels	protagonis-
tes	no	acaba	de	funcionar,	però	
Toíbín	sap	transmetre	la	comple-
xitat	de	les	relacions	sentimen-
tals	del	narrador,	el	retorn	d’un	
antic	afer	amorós,	a	través	d’uns	
diàlegs	ben	pastats	i	una	llibertat	
a	l’hora	d’explicar	la	història.	Pot-
ser	no	és	el	mateix	llibre	que	vaig	
llegir,	però	hi	reconec	un	aire	de	
família.	H

Una novel·la
i dues hores

JORDI

Puntí

No em fio de les 
adaptacions, no 
solen passar el sedàs

deesi

     
  

  

Bisbal, en mutació
CRÒNICA El cantant va deixar enrere el seu perfil més llatí al Sant Jordi

JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

Q
ueda	lluny	aquell	David	
Bisbal	de	Corazón latino,	de	
Bulería,	el	que	surfejava	
sobre	l’onada	d’aquell	

pop	no	se	sabia	gaire	bé	si	caribeny	o	
almerienc,	agitant	els	rissos	amb	els	
seus	bruscos	girs	de	maluc	i	repetia	
«això	és	increïble».	Ara,	Bisbal	ten-
deix	a	un	perfil	sonor	més	estilitzat,	
menys	associat	a	un	lloc	o	una	cultu-
ra,	un	pop	que	obre	les	portes	a	l’elec-
trònica	i	al	r’n’b,	i	que	segueix	fent-se	
fort	en	les	balades	torrencials	que	fan	
sospirar.	Una	mica	de	tot	això	hi	va	
haver	ahir	a	la	nit	al	Palau	Sant	Jordi,	
escala	de	la	seva	gira	Hijos del mar.
	 La	sala	li	porta	records	des	dels	
dies	d’OT,	fa	16	anys.	«Nits	màgi-
ques»,	va	recordar	en	un	local	amb	
tres	quarts	de	l’aforament	ple,	alho-
ra	que	ens	llançava	«un	petó,	un	pe-
tonet	molt	fort»,	després	d’obrir	la	
sessió	amb	una	cançó	nova,	Mi norte 
es tu sur.	«Cada palmo de piel, cada gota 
de miel, sabe a sur»,	va	cantar	pronun-
ciant	llarga	i	emfàticament	la	u	de	
sur	com	si	patís	una	tremolor,	sobre	
una	cadència	marcadament	funky.

DE GENOLLS / Bisbal	va	llançar	un	in-
usual	agraïment	«als	amics	de	la	
premsa	per	haver	vingut».	De	res,	ho-
me,	aquí	estem.	I	l’electrònica	el	va	
acompanyar	en	una	altra	peça	d’es-
trena,	Antes que no, que	va	culminar	

posant-se	de	genolls	a	l’extrem	de	la	
passarel·la.	Força	bisbaliana	genuïna,	
emmarcada	en	un	muntatge	audio-
visual	potent,	encara	que	sense	in-
gredients	innovadors.	
	 Aviat	van	començar	a	arribar	les	
balades:	Quiero perderme en tu cuerpo, 
El ruido, Tú y yo...	Poder	pulmonar	i	
tensió	a	la	sala	quan,	després	de	treu-
res	la	jaqueta,	va	abordar	l’èxit	Diez 
mil maneras,	acompanyat	pels	molt	
predisposats	cors	del	Sant	Jordi.	Ens	
va	informar	després	que	el	concert	
consistiria	en	un	viatge	«per	dife-
rents	gèneres	musicals»,	inclosos	

lentando voy	i	el	funk	de	Cómo será.	
	 En	aquell	punt	de	la	nit,	Bisbal	
ja	era	el	Bisbal	que	va	créixer	en	pú-
blic	a	través	de	la	televisió,	deixat	
anar,	delectant-se	amb	el	seu	perso-
natge,	el	tipus	que	deixa	anar	frases	
pel·liculeres	sense	parpellejar.	«Tant	
de	bo	avui	no	es	fes	de	dia	per	que-
dar-me	tota	la	nit	cantant	amb	vos-
altres».	Incloent	l’empatia	amb	el	
públic	com	a	part	de	la	feina:	«Que	
bonic	que	canta	la	meva	gent»,	va	ce-
lebrar	abans	de	posar-se	una	gorra	
llançada	des	del	públic.

L’AMOR DE LA SEVA VIDA / La tenga o no 
és	«una	cançó	molt	important»,	va	
confessar.	«Perquè	va	ser	concebu-
da	quan	jo	estava	en	el	camí	de	tro-
bar	l’amor	de	la	meva	vida».	La	va	de-
dicar	a	la	seva	parella,	la	seva	«Ro-
sanilla»,	i	va	aprofitar	per	consolar	
els	que	busquen	tristament	per	les	
valls	de	la	vida	amb	qui	compartir	
l’existència.	«T’ho	juro:	arriba»,	va	
sentenciar.	
	 Mi princesa	la	va	compartir	amb	
un	jove	amic,	el	Roger,	«el	nen,	ara	
ja	adolescent,	que	ens	va	enamorar	
a	tots	a	La Voz Kids».	El	hit	del	nou	disc,	
Fiebre,	va	agitar	l’inici	del	final,un	
clímax	marcat,	ara	sí,	per	sacsejades	
rítmiques	com	Lloraré las penas,	una	
mica	reggaetonera,	una	molt	urba-
na	Torre de Babel i	Ave María amb	gui-
tarres	aïrades,	recordant	les	arrels	
d’aquest	Bisbal	en	mutació.	H

«els	sons	orgànics	de	la	banda	i	altres	
de	més	electrònics».	Va	obrir	després	
una	petita	falca	acústica	amb	el	res-
cat	de	Como la primera vez, que	va	con-
duir	a	Duele demasiado,	cançó	com-
promesa	amb	la	campanya	Uno más 
uno es mucho más	d’Unicef,	en	aten-
ció	als	nens	afectats	per	conflictes	ar-
mats	i	desastres	naturals.	D’aquest	
tram	fondo	i	sentimental	a	un	gir	up-
tempo	que	ens	va	portar	al	r’n’b	de	Ca-

«Tant de bo avui
no es fes de dia per 
quedar-me tota la nit 
cantant amb vosaltres», 
va dir amb teatralitat

33 David Bisbal, durant l’actuació d’ahir al Palau Sant Jordi.
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