
L’Iran es queda sense excuses

N
o hi ha res de més fàcil que acu-
sar l’enemic exterior per enco-
brir les deficiències interiors. 
És el que ha fet el líder suprem 
de l’Iran, Ali Khamenei, al bus-

car culpables de les manifestacions que 
s’han reproduït per tot el país amb el tràgic 
balanç d’almenys 20 morts. El cert és que 
no calia  cap enemic més enllà de les fronte-
res (per més que el president Trump donés 
suport als manifestants) per entendre el 
desànim d’una població, majoritàriament 

jove, que no ha vist cap dels beneficis pro-
mesos després de la firma de l’acord nucle-
ar, el gener del 2016, i de l’aixecament de 
les sancions econòmiques que pesaven so-
bre el país. Aquell càstig i les catastròfiques 
polítiques de l’anterior president, Mah-
mud Ahmadinejad, van empobrir un Iran 
enormement ric en hidrocarburs. L’ober-
tura que va suposar el final de les sancions 
ha tingut efectes positius, com ho demos-
tren les xifres macroeconòmiques, però 
aquests beneficis no han arribat a la socie-

tat, en particular, a les capes més empobri-
des d’on han sortit les protestes. Les rigide-
ses del sistema econòmic iranià, que conce-
deix grans privilegis a organitzacions 
pròximes al líder suprem i que permet 
l’existència de nombrosos xiringuitos finan-
cers, han sigut el tap que ha impedit el re-
partiment de la riquesa. I després hi ha 
l’enorme despesa en la contesa amb l’Aràbia 
Saudita per erigir-se en la potència regio-
nal, una guerra que es dirimeix al Iemen, al 
Líban i, sobretot, a Síria.

D
esprés de l’escàndol de pederàs-
tia en l’entorn dels col·legis ma-
ristes de Barcelona i Badalona 
que EL PERIODICO va treure a 
la llum el 2016, arriba un cas 

semblant a l’altre costat de l’Atlàntic. A Xile, 
almenys set germans maristes, quatre d’ells 
d’origen espanyol, estan sent investigats 
per delictes comesos en cinc centres de l’or-
ganització religiosa entre el 1970 i el 2010 
sobre més de 30 víctimes, alumnes dels seus 
col·legis. 
 Els Germans Maristes han tingut des de 
fa més d’un segle un fort arrelament a Espa-
nya i la seva història s’entrellaça des de bon 
començament amb Llatinoamèrica. El 1886 
van arribar a Girona com a punt de partida, 
per la proximitat amb França, per aprendre 
l’idioma i desembarcar en el nou continent. 
Tot i així, el cert és que es van establir a la 
ciutat i més tard a tot el territori espanyol, a 
causa de les circumstàncies adverses a la Re-
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Xile, un altre escàndol als Maristes
pública francesa, d’on van ser expulsats el 
1903, just l’any que van iniciar l’aventura 
sud-americana a l’Argentina. El 1911 van ar-
ribar a Xile. Més tard, el 1951, es va crear a 
Espanya, a Palència i Valladolid, l’anome-
nat Juniorat Hispanoamericà, per captar 
vocacions. 
 En aquesta relació intensa, amb una gran 
influència espanyola, s’han reproduït els es-
quemes d’abusos sexuals que en el seu dia ja 
va denunciar EL PERIODICO, en un treball 
d’investigació que va merèixer diversos pre-

mis, entre ells el prestigiós Ortega y Gasset. 
El que va passar aquí també va passar a Xile, 
amb idèntiques pràctiques i amb la mateixa 
impunitat, auspiciada a més per un entorn 
repressiu institucional en plena dictadura 
pinochetista. Si a Barcelona el detonant va 
ser Joaquim Benítez, al país andí ha sigut el 
germà Abel Pérez, un professor de matemà-
tiques que els Maristes van ocultar en una 
residència de l’institut religiós, sense infor-
mar les autoritats d’uns fets que ells conei-
xien com a mínim des del 2010.
 Més enllà de l’acció de la justícia contra 
els criminals, que es pot veure restringida 
penalment per la prescripció del delicte, 
convé denunciar, arreu, la política d’enco-
briment que afecta la institució. La llum so-
bre casos tan dramàtics i punyents, com són 
els que afecten menors d’edat, també exi-
geix  que l’Església catòlica en el seu con-
junt assumeixi responsabilitats. És l’únic 
camí perquè no torni a repetir-se mai més.

Més enllà de l’acció de la 
justícia contra els pederastes, 
s’ha de denunciar la política 
d’encobriment de la institució
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Animus iocandi Ferreres

El dirigent ha donat una altra mos-
tra del seu narcisisme al definir-se 
com «un geni estable». Així va res-
pondre al llibre de Michael Wolff, 
a qui va qualificar de «perdedor to-
tal», per qüestionar la salut mental 
del mandatari en el balanç del seu 
primer any en el càrrec.	 3Pàg. 15
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El municipi guipuscoà ha aconse-
guit que, per primera vegada, un 
jutjat espanyol, el de Bergara (Gui-
púscoa), admeti una querella per 
genocidi contra crims de la dicta-
dura. Obrir diligències trenca amb 
el criteri del Suprem de no enjudi-
ciar aquests casos.	 3Pàg. 20
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El responsable de La Compagnie des 
Hommes, que porta a l’escenari col-
lectius que gairebé no tenen veu en 
la societat, ha creat un muntatge 
amb set transsexuals que explica-
ran els fets que han pesat més en les 
seves vides anònimes.	 3Pàg. 30
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Vocal de la Comissió de Festes de 
Sants-Montjuïc, ha vist satisfeta la 
seva reivindicació, i de la resta de ve-
ïns, de l’Hortet de la Farga, que ha 
comprat per l’ajuntament per al seu 
ús ciutadà.	 3Pàg. 34
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El narrador barceloní ha guanyat el 
Nadal de novel·la amb Un amor. La 
mateixa nit literària, el periodista 
es va endur el Josep Pla amb les se-
ves memòries periodístiques, Bon 
dia, són les vuit!	 3Pàg. 52

A.  Palomas
Escriptor i periodista
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Leyre, Ian, Danny, Clara, Raul i San-
dra estan a punt de pujar per pri-
mera vegada a un escenari. Fins fa 
un mes, ni tan sols en el millor dels 
seus somnis acariciaven aquesta 
possibilitat. Ara formen part d’un 
grup de transsexuals que aquest 
mes començaran a submergir-se 
en l’obra dirigida pel francès Didi-
er Ruiz. El públic coneixerà les se-
ves vides anònimes després que im-
pactessin el director.
 El responsable de La Compag-
nie des Hommes ja ha donat veu, 
des del 2014, a altres col·lectius in-
visibles com els adolescents del 
Raval, un grup de la tercera edat 
i exreclusos que han dormit més 
de 20 anys entre reixes de presons 
franceses. Ruiz retrata el món a 
través de la visió de persones que 
amb prou feines tenen veu en la so-
cietat.
 Van participar al càsting teatral 
de Didier 32 transsexuals residents 
a Catalunya, dels quals va seleccio-
nar la meitat, i una mica abans de 
Nadal un total de set van rebre el di-
ploma que els donarà dret a expli-
car la seva vida en un escenari. «És 
el moment més difícil: quan has de 
dir a una sèrie de persones que no 
hi comptaràs», diu el director. Des-

prés de la designació començaran 
els assajos a França i Catalunya i des-
prés s’aixecarà el teló del Teatre Lliu-
re de Gràcia (Montseny, 47) el 10, 11 i 
12 de maig.

La força de la tendresa

La força dels seus missatges, la to-
lerància i l’alt concepte de l’amor i 
l’amistat són algunes de les caracte-
rístiques dels transsexuals que han 
conquistat Ruiz. «Tot el que els he 
proposat els ha semblat bé. No hi 
han posat cap problema», elogia. El 
director explica que de tots els col-
lectius amb què que ha treballat, el 
dels transsexuals ha sigut el que l’ha 
impressionat més.
 Ruiz explica que un dia una 
transsexual, aspirant a intèrpret, es 
va presentar a les proves de selecció 
acompanyada per la seva filla. «Quin 
amor sentien l’una per l’altra», expli-
ca entusiasmat. La noia comentava a 
Didier la cara de sorpresa que posa-
ven les seves amigues quan els expli-
cava que el que era el seu pare ara és 
una dona. «I ho explicava amb tota la 
tranquil·litat del món», explica.
 Entrevistes cara a cara, reunions 
de treball i proves en un escenari 
han servit per seleccionar les novel-
les protagonistes. Explicaven una 
història i per l’emoció que transme-
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33 El director 8 Didier Ruiz, a l’àtic de l’Institut Francès de Barcelona. 
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tien o la que percebia Didier forma-
ran part d’aquest relat teatral. Són 
els seus sentiments i les seves ànsi-
es de llibertat «perquè, en el fons, 
es tracta del significat de llibertat, 
de si el canvi sexual els ha alliberat 
o no», conclou.
 Leyre va ser fitxada després de 
la publicació d’un reportatge en 
aquest diari. Ara té nervis de prin-
cipiant i la por escènica de les ac-
trius consumades. «Quan em van 
dir que m’havien escollit, em vaig 
posar a tremolar», explica. Enca-
ra no té clar quin és l’episodi de la 
seva vida que explicarà al públic. 
Segurament, afirma en veu bai-
xa, «explicaré el que em van fer els 
meus pares, com m’ho van posar 
de difícil». H

El teatre dels 
invisibles 
Set transsexuals expliquen en un escenari 
els fets que els han condicionat la vida

HISTÒRIES REALS

33 La drag queen La Prohibida, que 
divendres va participar en la caval-
cada de Reis de Puente de Vallecas 
en una carrossa del col·lectiu Orgu-
llo Vallekano, va anunciar que de-
mà interposarà «les corresponents 
denúncies per agressió verbal, 
amenaça de mort, incitació a l’odi i 
a la violència i difamació» a causa 
de les mostres de rebuig que va re-
bre els últims dies per la seva parti-
cipació en la desfilada. La Prohibi-
da, que dona també les gràcies als 
detractors «que han opinat i deba-

tut des del respecte i el diàleg», afir-
ma que té «tots els comptes i per-
fils [dels que les han insultat] regis-
trats».

33 Malgrat la polèmica prèvia a la 
cavalcada, aquesta va transcórrer 
sense incidents i, segons els orga-
nitzadors, amb mostres d’«infinit 
afecte» per a la carrossa amb temà-
tica LGTBi que va generar la polè-
mica. Els seus integrants, entre ells 
la coneguda drag queen, anaven 
vestits d’animals de peluix. 

La ‘drag queen’ de la cavalcada de Reis 
de Vallecas presentarà denúncia

EFECTES DEL TEMPORAL

Mor una dona 
a causa d’un cop 
de mar a Astúries

EL PERIÓDICO
BARCELONA

 La pluja obliga 
a tallar trens a  
Sevilla i la neu afecta 
desenes de carreteres

U
na dona de mitjana edat 
va morir ahir a San Juan 
de Nieva (Astúries) a causa 
d’un cop de mar mentre 

practicava running, segons va infor-
mar el Servei d’Emergències del 
Principat d’Astúries (SEPA). Segons 
sembla, la dona va caure a l’aigua 
juntament amb un company al ser 
arrossegats per una onada a la des-
embocadura de la ria d’Avilés men-

tre corrien. L’home va poder sortir i 
avisar els serveis d’emergència.
 Un bomber i un agent de policia 
local del municipi de Castrillón, al 
qual pertany el nucli de San Juan 
de Nieva, també van acabar al mar 
al ser arrossegats per una altra ona-
da quan intentaven localitzar-la. 
El bomber va poder sortir pels seus 
mitjans, mentre que l’agent va ha-
ver de ser rescatats per l’helicòpter 
del SEPA, que posteriorment també 
va localitzar la dona sense vida.
 El mal estat del mar és fruit de la 
borrasca que afecta gairebé la tota-
litat d’Espanya i que ahir va deixar 
importants nevades en àmplies zo-
nes de la Comunitat de Madrid, Cas-
tella i Lleó, la Rioja, Navarra, el País 
Basc, Astúries, Cantàbria, Andalu-

sia i Aragó. I va provocar el tanca-
ment de quatre ports (Piqueras i la 
Pradilla a la Rioja, Estacas de Trueba 
a Cantàbria i Sierra Nevada a Grana-
da), el tall de 14 carreteres i l’ús obli-
gatori de cadenes en 34.
 A Catalunya les precipitacions 
van ser bàsicament en forma de plu-
ja i van començar a la tarda a les Ter-
res de l’Ebre, on a la nit es van reco-
llir 55 litres per metre quadrat a Hor-
ta de Sant Joan, escenari d’una forta 
calamarsada. La previsió és que les 
pluges s’estenguin avui per tot el li-
toral català.

PASTERES A LA DERIVA / A Andalusia, els 
efectes del temporal van obligar a 
sortir en dues ocasions Salvament 
Marítim per rescatar dues pasteres. 
Una d’aquestes, amb 36 persones a 
bord, anava a la deriva per culpa del 
fort onatge. I encara que a l’Estret no 
es va emetre cap avís per mala mar, 
les connexions marítimes entre Ca-
dis i els municipis de Rota i El Puerto 
de Santa María es van suspendre. 
També es va interrompre el trànsit 
ferroviari entre Sevilla i les provínci-
es de Màlaga, Granada i Almeria pels 
forts xàfecs i l’acumulació d’aigua a 
les vies. H33 Un grup de nens juguen amb la neu, ahir a Granada.  
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