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La revistaTime vanomenar
ahir Persona de l’Any 2017

les participants en la campanya
#JoTambé de denúncia dels abu
sos sexuals a Holly
wood que s’ha fet
visible arran de l’es
càndol del produc
tor Harvey Wein
stein. VIURE 6

LA SEGONA

No dic pas que no

MARIANORajoyvaaprofitar lacelebracióal
CongrésdeldiadelaConstituciópersubrat
llarque“lasevareformas’hadeferambun
ampliconsensi,encapcas,peracontentar

elsqui,comels independentistes, lavolenliquidar”.Enrea
litat,va iniciar lasevarespostaalperiodistaquelivapregun
tarsihaviaarribatelmomentdereformarlaambunafrase
quedemostravapocconvenciment:“Nodicpasqueno”.
L’expressióésunrecurspropid’aquellaquielcoslidemana
unanegativa,perònodesitjaentrarenpolèmica.Unnoes
casai li responal’oficiant,quanlipreguntasiacceptalaseva
parellacomaesposa:“Nolidicpasqueno”.Comtampocno
liresponal jutge,quanli inquireixsobresihacomèsunde
licte:“Nolidicpasqueno”.Ambunafrasecomaquesta la
gentnoescasa,nisesalvadelapresó,niesreformalaCons
titució(nielsestatutsd’unacomunitatdeveïns).
Espotentendreque,senseunaàmpliamajoria,elpartiten

elpodertinguidubtes,sibéés indubtablequedesprésde

quarantaanyshihaapartatsdelaCartaMagnaquereque
reixencorreccions.Unéslaqüestióterritorial.Rajoyhosap,
peròlasevafraserepetida,quediuquelareformanopotser
unaconcessióal’independentisme,noacabadetenirsentit.
Elsecessionismenovolmodificar laConstitució,elquevol
ésanarse’n.Passasovintque,quans’habuscatalgunasorti
daacordada,hanaparegutelsmésintransigentsassenyalant
iradamentqueaixòésdonarlaraóalssobiranistes.
Esclarquealgunsdistingeixenpoc: MiquelIcetahahagut

desentircosescomque“ésdubtósqueelPSCpuguiconsi
derarseunpartitconstitucionalista”perproposarunaHi
sendafederal.Percert,unacosaqueésal’Estatut iqueva
superarelribotdeGuerraidelTribunalConstitucional.
Comhadeclaratelcatedràticde
laComplutenseJavierGarcía
Roca:hihapressa,“perquècada
diaqueperdem,unfederalesfa
independentista”.

v

Pere Arquillué es fica a la
pell d’un homemisogin, ra

cista, homòfob i fins i tot violador
en l’enorme Blasted (Rebentats),
un text de la britàni
ca Sarah Kane que
s’estrena al festival
Temporada Alta i
que després anirà al
TNC. PÀGINA 34

v

L’actor i director de cinema
afronta en la seva nova

pel∙lícula, protagonitzada per
Matt Damon i Julianne Moore,
els conflictes racials
als Estats Units en
clau de metàfora a
través de la peripè
ciad’unafamíliadis
funcional. PÀGINA 36

v

A l’anunciar el reconeixe
ment de Jerusalem com a

capital d’Israel i la seva decisió de
traslladar l’ambaixadadelsEstats
Units a aquesta ciu
tat, el president Do
nald Trump ha atiat
el foc d’un conflicte
que necessita mol
tíssim tacte. PÀGINA 3

v

El COI ha prohibit als espor
tistes russos competir sota la

bandera del seu país en els Jocs
d’hivern. Júkov (61), president del
comitè rus, no podrà
exercir càrrecs rela
cionats amb l’olim
pisme. Tot per come
tre dopatge d’Estat.
PÀGINA48

v

Restauració
amb sorpresa
Larestauraciódels sostresdel
pati de l’edifici històricde
l’Ajuntamentbarceloní
haposat al descobert lespin
tures ambquèva serdecorat
al segleXIV, i quevan ser
ocultades el 1929 sota
unacapadepintura, unexem
pledelsnombrosos canvis
quehaviscut l’edifici consis
torial al llargdels segles.

Qui és aquesta noia? El control en YouTube

Unpolíticencampanyamenja formatge,beuratafia i el
que liposindavant.AndreaLevyvavisitarahir laFira
deSantBoi i va feruntombper lacarpaonhihapara

desde formatges, embotits imenjardivers.A lanúmerodos
de la llistadelPPperBarcelona la seguiencàmeresde televi
sió i fotògrafs i ellaesvaacostara saludaralgunsparadistes.
Und’ells lavaconvidarabeureratafia i envaoferirgotsals
seusacompanyants, vanbrindar i vanparlarcordialmentuna
estona.PeròquanLevy iel seuseguici se’nvananar, esva
sincerarambla sevacompanyadeparada: “Quiésaquesta
noia?”.Aixòmateixespreguntavenalgunsdelsveïnsque
passejavenperallà. “ÉsdePodem,segur”, comentavaalgúen
ungrup. “ÉsInésArrimadas”, apuntavaunaltredespistat.
“Jaés tristquenopuguini comprar tranquil∙laperquè lavan
seguint lescàmeres!”, esvaqueixarunasenyora, veientLevy
queconversavaa la fleca, envoltadade flaixos. “Estàdecam
panya, ésellaquehaconvocatelsperiodistes”, li vanapuntar.
“Ah!ésunapolítica?”, vadir,peròsenseesperara saberqui.

La plataforma de vídeo YouTube, nascuda fa dotze
anys i avui propietat de Google, s’ha convertit en
un lloc universal en què es poden veure i compar

tir vídeos. Per ferse una idea de la seva colossal dimensió
cal assenyalar que té més demil milions d’usuaris i que
cada dia es consumeixen una xifra similar d’hores de
vídeo a tot el món, més de la meitat des de dispositius
mòbils. Des de la seva creació, YouTube s’ha convertit en
poc temps en un element quotidià per a una gran part de
la població mundial. Aquest caràcter global i proper és
una de les raons per les quals la classificació del contin
gut apte per als menors d’edat hauria de ser molt estricta.
Deixar enmans d’un algorisme, que només és software,
l’elecció d’allò què és adequat o no sembla massa arriscat
per a una plataforma tan popular. Benvingut el seu anun
ci que posarà 10.000 persones més a revisar els vídeos
disponibles. La supervisió humana, en aquest cas, no és
mai sobrera.
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Una pel∙lícula per
tornar a començar
Brad Pitt i
Angelina Jolie
van provar de
refer el seu
matrimoni
rodant el film
By the sea
en plena crisi
de parella
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INTERNACIONAL

Unir per la cultura
En un nou intent de reforçar els
lligams entre els països mem
bres de la UE, el Consell Euro
peu proposa la creació d’una
vintena d’universitats europees
que permetin llicenciarse
combinant estudis a diversos
estats de la Unió. PÀGINA 8

POLÍTICA

Nacionalitzar els bàsics
La CUP planteja en el seu pro
grama nacionalitzar la llum,
l’aigua i el gas per combatre la
pobresa energètica. PÀGINA 17

EDITORIALS

Els temes del dia
La decisió de Trump de traslla
dar a Jerusalem l’ambaixada
dels EUA a Israel, i l’acord
entre els 28 països de la UE
per establir una llista negra
de paradisos fiscals. PÀGINA 22

OPINIÓ

Canvis a l’esquerra
Els principis que unien l’es
querra han patit mutacions que
els han portat a llocs oposats
d’on es trobaven temps enrere,
tal com explicaWalter Lac
queur: “Els partits d’esquerra
van ser gairebé sempre interna
cionalistes, mentre que ara
aquests nous moviments socials
tendeixen a ser fortament na
cionalistes. Les eleccions re
cents a França han exemplificat
fins a quin punt l’esquerra i la
dreta han canviat els signifi
cats”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Assalt fallit
Només un dels 200 immigrants
que van provar de saltar ahir
a la nit la tanca de la frontera
deMelilla va aconseguir el seu
objectiu somiat. PÀGINA 28

CULTURA

Mirades a Istanbul
El museu de Pera de la capital
turca acull una exposició de
retrats basada en els fons de la
Fundació La Caixa. PÀGINA 35

ESPORTS

L’adeu deMascherano
El Barça s’enfronta a la marxa
d’una de les figures de més
importància dels últims anys,
JavierMascherano, que ja ha
fet saber al club la seva voluntat
de canviar d’aires amb l’objectiu
de tenir més minuts de joc, atès
que la parella PiquéUmtiti ha
desplaçat el capità de la selecció
argentina de l’onze titular,
encara que manté el mateix
pes al vestidor, com a líder de
l’equip i com a confident privi
legiat deMessi. PÀGINA 46

ECONOMIA

Grècia es recupera
Després d’un viacrucis de vuit
anys, l’interès del deute grec ha
baixat del 5%, les mateixes
xifres que feia anar l’any 2008,
quan es va destapar que el país
hel∙lè havia falsejat els seus
comptes, donant inici a la llarga
crisi econòmica. PÀGINA 54
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sobreviure al martiri de la
quimioteràpia. Una veu tre-
ballada com la d’un cantant
d’òpera, un aprenentatge
delatat per la seva posició a
l’escenari, les cames ben
obertes, el ventre i aquells
pulmons que l’acabaran ma-
tant, educats per respirar
convenientment i, protegint
les cordes vocals, garantir-los
la longevitat.
Si gairebé sis dècades des-

prés l’èxit del quasiadoles-
cent Johnny sembla fulgu-
rant, amb el seumilió i mig de
discos venuts i primer disc
d’or amb tot just tres anys de
carrera, cal no oblidar que
cada dia arribava amb els seus
problemes: relaciódeproleta-
riat artístic entre els intèr-
prets i les cases discogrà-
fiques, expulsió de Beirut
sense poder complir els seus
contractes per por dels des-
bordaments, censura en rà-
dios franceses i sales de pro-
víncia...
El 2001, ja ídol indiscutit, el

seu concert gratuït a la torre
Eiffel va convocar més de

700.000 persones.
Ahir Benoît Hamon, candi-

dat socialista a la presidència
de França, va comparar l’im-
pacte de la seva mort al que
tindria la desaparició de la
torre. Ahir, també, Hallyday
va ser homenatjat al Parla-
ment; Niça li va prometre un
carrer i va cridar a una mani-
festació a la cèntrica plaça
Massena; l’emissora d’infor-
mació contínuade la ràdiona-
cional li va dedicar la jornada
i va llançar una ràdioweb, efí-
mera, consagrada a la integral
de les seves gravacions.
Finalment, si a l’Elisi enca-

ra no sabien si hi haurà home-
natge nacional, com demana-
ven polítics de totes les ten-
dències, sí que anticipaven
que el matrimoni presidenci-
al anirà als funerals.

ANYS YEYÉ

Amb Sylvie Vartan
van formar una
parella icònica als
anys seixanta

SÍMBOL

El socialista Benoît
Hamon compara
elmúsic amb
la torre Eiffel

Pere Arquillué protagonitza al Temporada Alta i al TNC la duríssima ‘Blasted’, de Sarah Kane

L’origende la violència

JUSTO BARRANCO
Barcelona

SarahKanevaserunadra-
maturga maleïda. L’es-
trena del seu primer text
el 1995 va portar el crític
del Daily Mail a assegu-

rar que era un “desagradable festí
d’immundícia”. I no va ser l’únic.
Les seves obres, plenes de violèn-
cia escènica, desig, dolor, guerra,
suïcidi, sexe, sadisme i depressió,
vanserundelsgransexponentsde
l’anomenat teatre in-yer-face bri-
tànic dels anys noranta, en què els
joves dramaturgs fills de l’experi-
mentthatcheriàvanposarenesce-
na una pluja de violència, ferocitat
emocional imancadeperspectives
de futur.
Tantes,queSarahKanenovaso-

breviurea ladècada.Esvasuïcidar
el 1999, als 28 anys. I les cinc úni-

quesobresquevadeixarnohanpa-
rat de créixer des d’aleshores. De
fet, els mateixos crítics que la van
menysprear inicialment reconei-
xerienunsanysdesprésqueels es-
pantava el seu “poder ombrívol”. I
aquesta nit s’estrena per fi a Cata-
lunya la primera obra que va es-
criureKane,Blasted.Unapeçaam-
bientada en una habitació d’hotel
on hi ha una parella d’amants
d’edats molt diferents, es desen-
cadena violència física i sexual i
fins i tot irromp la guerra.Unahis-
tòria dirigida per Alícia Gorina i
protagonitzada per Pere Arqui-
llué,queesficaenlapelld’unhome
misogin, racista, homòfob i fins i
totviolador.
Blasted (Rebentats) s’estrena

dinsdelfestivalTemporadaAlta,al
Teatre de Salt –on també es veurà
demà–, iapartirde l’11degeneres-
tarà un mes al Teatre Nacional de

Catalunya. El director del TNC,
Xavier Albertí, assenyala que les
obresdeKane“hanestat la frontis-
saclauqueenshapermès transitar
del segleXXalsegleXXIenteatre;
pocs dels que avui escriuen teatre

no tenen la sevapetja”.
Arquillué, de fet, assegura que

no entén “com Blasted no s’ha es-
trenat abans en aquest país; és un
text enorme, de dimensions estra-
tosfèriques, a l’alçada dels grans
textos clàssics del segle XX, si no

més. El vaig llegir fa 14 o 15 anys. I
vaigdir:elfaré”.Alfinalhaunitfor-
ces amb Alícia Gorina, que també
perseguia l’obra, i enescenaes tro-
benMartaOssó iBlaiJuanet.
Gorina creu important explicar

la gènesi de Blasted: Kane inicial-
mentescriviaun text sobreunare-
laciódeparellaambunadiferència
d’edat important.Unarelaciómolt
desequilibrada en què ell exercia
undomini sobre ella. “Imentre es-

crivia –prossegueix Gorina– l’au-
tora va veure una notícia sobre la
guerra de Bòsnia en què una dona
de Srebrenica demanava ajuda a
l’ONU. Kane va pensar que no hi
aniria ningú. I va tenir una crisi
enorme. ‘Què faig escrivint sobre
aquestaparella enunhotel quanal
mónpassaunacosatanbèstiaicru-
el?’.Peròalfinalesvaadonarqueel
que passava en aquella habitació
teniamolt a veure amb el conflicte
bèl·lic internacional. La relació de
parella acaba ambunaviolació. En
el fons, la violència és la mateixa a
l’hotel que a escala mundial, els
orígens són els mateixos. El que
passa en una societat, en una casa,
en temps de pau és la llavor, i la
guerraés l’arbre”.
No va renunciar al seu text,

doncs, sinó que va fer “que en un
moment donat entrés la guerra a
l’habitaciód’hotel,cosaqueprovo-
ca en el text una ruptura del teatre
naturalista i convencional que es-
tavaescrivint i s’introdueixunnou
llenguatge, unanovamanera d’en-
tendre l’escenari. En el seu mo-
ment no la va entendre ningú”, la-
menta la directora, que reconeix
que és una obramolt violenta però
queremarcaquelabellesadeltexti
la sevamirada lúcida al món la re-
conforten. “Sembla escrit avui. Hi
ha violència de gènere, violació,
unareflexiósobrelainvisibilitatde
les violacions, conflicte armat... És
tan dur com la vida. Ja veiem en
quin món vivim. I si podem viure,
podemferBlasted”.!

FELIPE MENA

Pere Arquillué iMarta Ossó en una escena de Blasted, que s’estrena avui al Temporada Alta

Arquillué: “Noentenc
com‘Blasted’nos’ha
estrenatabansen
aquestpaís; ésuntext
enorme,estratosfèric”

Gorina: “L’obraés tan
duracomlavida;hiha
violènciadegènere,
violació, invisibilitat
de laviolació, guerra”
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