
‘Bullying’ contra superdotats

S
ovint relacionem el bullying es-
colar amb col·lectius que s’esca-
pen del que és habitual i que pa-
teixen les envestides dels seus 
companys a causa d’una debilitat 

que els agressors aprofiten per acarnissar-
s’hi. Bé sigui d’índole sexual, d’aspecte físic 
o de diversitat ètnica, entre altres. La relació 
entre la víctima i l’agressor s’estableix en 
l’entorn d’una dinàmica de grup que, de ma-
nera especial, castiga l’allunyament de la 
norma.

 L’informe que acaba de presentar l’associ-
ació No a l’Assetjament Escolar (NACE) ens 
descobreix una classe de víctima que fins ara 
passava desapercebuda. Es tracta dels alum-
nes amb altes capacitats, la meitat dels 
quals, a Catalunya, han patit alguna classe 
d’assetjament. L’estudi Bullying i altes capaci-
tats, el primer d’aquesta mena que es publi-
ca a Espanya, permet visualitzar un proble-
ma que, sense ser dels més greus, evidencia 
una pràctica existent i que afecta, fins a ex-
trems crítics de por, estrès i ansietat, els su-

perdotats o talentosos que, a més, no sem-
pre han sigut diagnosticats com a tals.
 La raresa genera rebuig, ja sigui mitjan-
çant mètodes subtils o amb declarada vio-
lència, i en el cas que ens ocupa la hipersen-
sibilitat dels afectats pot provocar reaccions 
fins i tot més acusades d’aquelles de les quals 
per desgràcia solem tenir notícia. Convé es-
tar alerta –amb prevenció, educació i mesu-
res antibullying– també en aquesta franja 
d’alumnes amb uns resultats acadèmics per 
sobre de la mitjana.

P
ocs dies i nits com la de la revet-
lla de Sant Joan provoquen un 
moviment ciutadà de dimensi-
ons semblants. La celebració del 
solstici d’estiu ha sigut tradicio-

nalment una jornada de gran activitat festi-
va, que es manifesta amb la presència mas-
siva de joves a les platges de tot Catalunya. 
Lògicament, les de Barcelona i els seus vol-
tants són les que congreguen més gent i les 
que registren els dispositius més impor-
tants de seguretat i dels serveis de neteja de 
primera hora del matí, indispensables per-
què la normalitat es recuperi com més aviat 
millor. I és que les 59.000 persones (per 
52.000 del 2016) que es van congregar du-
rant moltes hores al litoral barceloní van 
deixar empremta.
 La revetlla de Sant Joan va seguir les pau-
tes «normals», segons el director general de 
Protecció Civil de la Generalitat, Joan De-
lort, amb 5.206 trucades al telèfon 112 rela-

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

La revetlla del rècord de calor
cionades amb 2.366 incidents. Com que l’in-
cident zero no existeix un dia com aquest, 
aquesta situació de normalitat es va traduir 
en un total de 1.291 serveis dels bombers a 
tot Catalunya, propis d’una jornada de fo-
gueres i petards, que també van tenir el re-
sultat de 217 persones ateses en hospitals i 
centres d’emergència d’atenció primària. 
La tradició de tirar petards es manté mal-
grat el descens en el consum que es va regis-
trar els anys en què la crisi cremava més. 
Avui, les xarxes socials també s’han conver-

tit en un fòrum de debat sobre aquest hàbit 
amb veus de detractors que ens recorden, 
per exemple, com pateixen les mascotes 
amb l’estrèpit d’un petard. Davant la qües-
tió, només es pot apel·lar a una conducta 
marcada pel civisme i el seny imprescindi-
ble que comporta saber que s’està jugant 
amb foc i amb soroll.
 La revetlla del 2017 sí que passarà a la his-
tòria per les temperatures, molt previsibles 
en funció dels dies previs. Se la pot etique-
tar, per tant, com la revetlla del segle perquè 
va ser la més calorosa dels últims 100 anys. 
Les temperatures no van baixar dels 25 
graus –a l’estació del Raval no ho van fer de 
27,8–, quan la mitjana dels últims 40 anys 
és de 17. És obvi que destacar aquest rècord 
de calor, o les cues a primera hora de la tar-
da a les sortides de Barcelona, és la millor 
notícia d’una nit que, no ho oblidem, fa set 
anys va segar les vides de 12 persones en un 
baixador de Castelldefels.

La massiva presència de 
gent a les platges i les altes 
temperatures van marcar  
una nit sense greus incidents
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Els tallers tecnològics triomfen als 
casals d’estiu, com el que organitza 
aquesta fundació en unes  colòni- 
es per a joves, de 14 a 17 anys, que 
combinen projectes d’observació 
ambiental amb l’aprenentatge de 
noves tècniques de vídeo i de xar-
xes socials. 	 3Pàg. 2
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El terrible incendi a la torre de 
Grenfell no pot justificar el caòtic 
desallotjament de 700 apartaments 
del barri de Camden. Les famílies 
d’uns edificis amb revestiment sem-
blant al sinistrat van rebre l’ordre 
d’evacuació immediata divendres 
a la nit.	 3Pàg. 20
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El tècnic va conduir l’equip madri-
leny a la Primera Divisió, un any 
després del descens. El quadro blau 
va aconseguir remuntar al seu 
camp (3-1) l’eliminatòria contra  
el Tenerife, que havia guanyat per 
1-0 en el primer partit.	 3Pàg. 58
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L’adaptació del responsable de la 
companyia La Perla 29 de Bodas de 
sangre, de Lorca, s’ha convertit en 
un fenomen teatral. Programada 
dins del Grec, va esgotar de seguida 
les entrades i ja se n’ha ampliat el 
nombre de funcions.	 3Pàg. 64
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El director cordovès llança un cant 
ecologista en el seu últim i amable 
llargmetratge dirigit al públic fami-
liar, Hermanos del viento, ja estrenat 
a diversos països europeus, sobre la 
relació entre un adolescent i una 
cria d’àguila. 	 3Pàg. 66
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Lorca galopa a la Biblioteca
CRÒNICA ‘Bodas de sangre’, d’Oriol Broggi, enlluerna amb una aclaparadora austeritat

JOSÉ CARLOS SORRIBES
BARCELONA

O
riol Broggi cus a mà els 
seus muntatges teatrals, 
emulant els mestres arte-
sans. Mai ha ocultat en 

aquest sentit la seva admiració per 
Peter Brook, referència sempre pre-
sent en la seva trajectòria. Torna a se-
guir la seva pauta en l’adaptació de 
Bodas de sangre, en el que és el seu pri-
mer lorca encara que no ho sembli 
per la facilitat i cura amb què es 
transmet l’essència i poètica de l’au-
tor. Tan gran ha sigut el seu èxit, que 
ja és un dels fenòmens de la tempo-
rada; potser ja ho era fins i tot abans 
de la seva estrena. La Perla, en conse-
qüència, ha hagut de buscar noves 
dates al calendari per calmar la de-
manda. Aquestes alegries sempre 
són benvingudes en el teatre.
 Bodas de sangre juga amb tot a fa-
vor per a aquest triomf. La paraula 
de Lorca, abans que res, encara que 
no seria suficient sense aquesta di-
recció artesanal i molt mesurada ja 
referida, un repartiment encapça-
lat per dues actrius superlatives (Cla-
ra Segura i Nora Navas) i un músic 
(Joan Garriga) en qui Broggi té un fi-
ló. I, por si no n’hi hagués prou, per la 
sorra de la Biblioteca trota, poderós, 

 En aquest espai nu Broggi ha vol-
gut, amb una aclaparadora austeri-
tat, que la paraula i el vers de Lorca 
ressonin més que mai en una tragè-
dia seca i polsegosa. I és el que passa 
perquè el seu elenc es posa a treba-
llar sense fissures. És inevitable des-
tacar les que porten el pes de la fun-
ció: Segura i Navas. ¡Quin luxe! Gens 
sorprenent en la primera i una mica 
més, en la segona, menys assídua als 
escenaris. En els cara a cara o quan 
encarnen la Mort (Navas) i la Lluna 
(Segura), al tancament, deixen l’es-
pectador amb la pell de gallina amb 
la seva veritat i profunditat. Benet, 
desdoblat com el pare de la núvia, 
Pau Roca (el nuvi), i la jove Anna Cas-
tells, treuen també una gran nota.

 La màxima també se l’emporta la 
música en directe de Garriga, soci de 
Broggi a L’orfe del clan dels Zhao. Amb el 
suport de Marià Roch i Marc Serra, es 
mou per diversos pals, de l’spaghetti 
western a la rumba, per acabar amb 
unes gotes de La leyenda del tiempo, de 
Camarón. Bravo. És tan bo Garriga 
que Broggi li dona tota la corda pos-
sible i en algun instant de cim tràgic 
potser la música rebaixa una mica 
el clímax. Però benvinguda sigui a 
aquest casament de somni. H 

Juguetón, un corser negre de plan-
ta imponent a qui munta Montse 
Vellvehí, tan bona actriu com ama-
zona. El cavall, símbol recurrent en 
l’obra, representa el vigor, la lliber-
tat i la passió exuberant que afegeix 
llenya al progressiu foc tràgic.
 Broggi s’enfronta a Lorca amb to-
ta la solemnitat que requereix aques-
ta tragèdia de dones en què només al 
personatge masculí que la desenca-
dena posa nom: Leonardo (Ivan Be-
net). El director manté la tendència, 
en la qual ja és un consumat mestre, 
de muntar un repartiment multiu-
sos. Sis intèrprets despatxen la quin-
zena de personatges, i només a l’ini-
ci provoca certa sorpresa que Navas 
i Segura, que sempre serà la núvia, 
comparteixin el rol de la mare del 
nuvi, en mans de la primera la resta 
de l’obra.

EL CAVALL JUGUETÓN / Aquests perso-
natges entren i surten en un espai es-
cènic gairebé nu, rectangular –com 
un picador per a cavalls– que ocupa 
tota la Biblioteca. És un requisit obli-
gat si hi ha de galopar Juguetón, que 
impacta en cada una de les seves apa-
ricions. La sorra del terra, segell 
d’identitat de La Perla, està justifica-
da més que mai.

Clara Segura i Nora 
Navas arriben a posar 
la pell de gallina per la 
veritat i la profunditat 
de les interpretacions

33 Clara Segura i el cavall Juguetón, muntat per Montse Vellvehí.
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