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Catalunya necessita un Govern

N
ingú vol (o diu voler) unes noves 
eleccions a Catalunya, però ara 
mateix ningú podria assegurar 
que els catalans no siguin tor-
nats a cridar a les urnes. Falten 

pocs dies perquè es compleixin tres mesos 
des del 21-D, i la situació política a Catalu-
nya segueix bloquejada. Amb el rellotge de 
la investidura aturat perquè formalment 
cap candidat s’ha presentat davant el ple, 
la combinació de la pressió judicial, les di-
vergències polítiques del bloc independen-
tista, els interessos dels dos diputats enca-
ra amb acta que són Brussel·les i l’aritmèti-
ca electoral han causat que Catalunya se-
gueixi sense govern. I, per tant (convé no 
oblidar-ho), que l’article 155 de la Constitu-
ció segueixi en vigor i amb ell la suspensió 
de l’autogovern català. 

Condicionat per la realitat judicial, la 
responsabilitat principal recau en el bloc 
independentista que, amb els números a la 

mà, és l’únic que pot aconseguir una majo-
ria per formar govern. Amb un discurs pú-
blic que difereix, en ocasions de forma ra-
dical, del que es diu en privat (cosa que mai 
augura bones notícies en política), ERC, 
Junts per Catalunya i la CUP fa setmanes 
que estan negociant un candidat i un pro-
grama de Govern. Arran de la renúncia de 
Carles Puigdemont, la candidatura de Jor-
di Sànchez s’ha trobat amb la previsible ne-
gativa del jutge del Tribunal Suprem Pablo 
Llarena. El discurs independentista ha 
anat canviant amb les setmanes (del «No es 

pot fer de president si un és presidiari» de 
Puigdemont a presentar com a candidat 
Sànchez, que compleix presó preventiva), 
però la realitat, tossuda, persisteix: entre el 
legitimisme irredemptista de part de 
JxCat, el somni de la inexistent república 
de la CUP i el bany de realitat d’ERC i PDE-
Cat, trobar un punt mitjà sembla fins al 
moment una tasca impossible. Com a con-
seqüència, no hi ha ni candidat (encara 
que Llarena hagués permès a Sànchez pre-
sentar-se a la investidura s’hauria trobat 
amb l’abstenció de la CUP) ni programa de 
govern. 

I, per tant, Catalunya segueix sense go-
vern, l’autonomia prossegueix intervingu-
da i el país continua endavant per inèrcia, 
sense afrontar les urgents tasques (socials i 
econòmiques) que té al davant. Ningú vol 
noves eleccions, dèiem, però ningú ho di-
ria veient el bloqueig que pateixen les ins-
titucions catalanes.

Ningú vol noves  
eleccions,  però ningú 
ho diria veient el bloqueig 
de les institucions catalanes

Pobresa infantil, aquí i ara

U
na de les conseqüències més ter-
ribles de la crisi econòmica és la 
cronificació de la pobresa en una 
franja considerable de la pobla-
ció. L’elevat cost de la vivenda, 

l’atur sobrevingut o les situacions dramàti-
ques de desnonament han incrementat el 
nombre de famílies que sobreviuen per so-
ta dels llindars mínims.  

Aquest problema social de primer ordre 
augmenta en la franja dels menors d’edat, 
de tal manera que ja es tracta d’una situa-

ció enquistada, com relleva l’estudi Aquí, 
avui, encara que acaba de presentar l’oenagé 
Save The Children. A Catalunya, un de cada 
quatre menors (un total de 350.000) pateix 
una pobresa que afecta tots els àmbits, des 
de la salut fins a l’educació, des del desen-
volupament físic fins a l’emocional i cultu-
ral, passant per la vulnerabilitat que patei-
xen com a víctimes d’agressions o abusos 
sexuals. 

El panorama descrit per Save The Chil-
dren dona dades esfereïdores, i més si es té 

en compte que Catalunya només destina el 
0,8% del PIB a la protecció social de menors, 
molt per sota de la mitjana europea. Les 
ajudes són eficaces en l’acció immediata i 
urgent, però no prou potents per disminuir 
una desigualtat que afectarà els menors al 
llarg de tota la seva vida. L’escassetat de re-
cursos, amb l’estancament de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, no és una bona notí-
cia en l’afany que haurien de tenir les admi-
nistracions per lluitar en clau d’equitat 
contra aquesta plaga.

Patricia 
Ramírez
Mare de 
Gabriel Cruz

EEEE
La mare del petit Gabriel, en un 
exemple de fermesa i coratge, ha 
demanat públicament frenar la 
ràbia que ha desencadenat el trà-
gic succés. També ha reclamat 
que ningú parli de la dona detin-
guda per respecte al seu fill i a la 
família.   3Pàg. 4

Antón 
Costas
Catedràtic 
de la UB

EEEE
L’expert en Política Econòmica i 
columnista d’EL PERIÓDICO ha si-
gut elegit president de la Fundació 
Cercle d’Economia, l’objectiu de la 
qual és convertir-se en un actor re-
llevant en el debat sobre l’econo-
mia social de mercat.  3Pàg. 21

Iván 
Savvidi 
President 
del PAOK

EEEE
Grècia continua commocionada 
després que el directiu baixés al 
terreny de joc amb una pistola per 
increpar l’àrbitre. La violència està 
als antípodes de l’únic valor que 
hauria de regnar en el futbol: l’es-
portivitat. 3Pàg. 36

Isabella 
Rossellini
Actriu

EEEE
La intèrpret estrena al Teatre Aka-
dèmia Link Link Circus, un especta-
cle sobre la intel·ligència animal 
en el qual interactua amb un gos. 
La proposta (en anglès)  ja ha esgo-
tat les entrades per a totes les fun-
cions. 3Pàg. 44

Cristóbal 
Montoro
Ministre 
d’Hisenda

EEEE
EI sector públic va tornar a incom-
plir els terminis de pagament als 
proveïdors i va pagar les seves factu-
res a una mitjana de 65 dies, mentre 
que la llei n’estableix un màxim de 
60, segons es desprèn d’un informe 
sobre morositat del 2017. 3Pàg. 20

Leonard Beard
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Quan es va refundar el Cen-
tre Català del PEN, l’assem-
blea ambulant va votar a fa-

vor d’una definició d’escriptor ca-
talà que, a més de l’ús de l’idioma, 
com a tots els PEN del món,  inclo-
ïa ser partidari d’«organismes esta-
tals autòctons». Era l’any 73. Per 
burlar les prohibicions franquis-
tes, la reunió es va celebrar en un 
autocar.
 Els «organismes estatals autòc-
tons» eren prou ambivalents per-
què els no independentistes fessin 
l’esforç d’interpretar-los en sentit 
autonomista, però la intenció era 

Cosir les 
llengües

  

XAVIER

Bru de Sala

deesi

      

ben clara: si no ets partidari de l’Es-
tat propi, com ara Josep Pla, pot-
ser ets un escriptor català, però so-
ta sospita. L’altre dia, en la celebra-
ció dels 95 anys de l’entitat, ben 
pocs dels assistents es van descui-
dar el llaç o la bufanda groga. Fins 
i tot els que no el porten pel carrer. 
Som on érem. ¿Què en fem dels es-
criptors en català que no són repu-
blicans? Valentí Puig, Jordi Llovet 
o Lluís Maria Todó enalteixen la li-
teratura catalana com pocs, però 
el pluralisme nostrat no paeix que 
pensin com pensen. No és fallada 
sinó falla tectònica.

 ¿Què en faríem, en cas de repú-
blica, dels escriptors catalans en 
altres llengües, és a dir, quasi tots 
en castellà? ¿La fi de l’anomalia? 
Un manifest que es va publicar fa 
poc per part d’un important col-
lectiu d’humanistes afirma: «La li-
teratura catalana i la cultura del 
nostre país necessiten, per des-
envolupar-se i avançar, el suport 

d’un estat democràtic en forma de 
República». Si no és república i no 
acaba d’arribar, què. ¿Estancats o 
encongits?
 Quan el català recula un pas és 
substituït pel castellà. Ara bé, ni 
l’idioma ni la literatura que vehi-
cula no en tenen cap culpa. Hos-
tilitat, ni tan sols dissimulada. Al 
contrari, l’únic fil de cosir es diu 
fraternitat. Fóra un gran detall 
que els escriptors republicans en 
castellà, que n’hi ha més dels que 
molts es pensen, deixin de tenir 
motiu per sentir-te doblement ex-
closos. H

¿Què faríem en cas 
de república amb els 
escriptors catalans 
en altres llengües?

Isabella 
Rossellini 
connecta amb  
els animals
3Estrena ‘Link Link Circus’ a 
l’Akadèmia amb entrades esgotades 

MARTA CERVERA
BARCELONA

L
a polifacètica Isabella Rosse-
llini –actriu, model, autora, 
directora i productora– es-
trena al Teatre Akadèmia 

Link Link Circus, un muntatge sobre la 
intel·ligència animal en què interac-
tua amb un gos. La seva amistat amb 
Guido Torlonia, director d’aquesta 
petita sala amb capacitat per a 75 
persones, va ser determinant a l’ho-
ra de triar  l’Akadèmia per presentar 
aquesta proposta en anglès que ja ha 
esgotat les entrades per a totes les 
funcions del 14 al 25 de març.
 «Sempre m’han interessat els ani-
mals, i, com que em dedico a l’entre-
teniment, intento combinar el mi-
llor dels dos mons. Si hagués de de-
finir-me, diria que soc una artista 
mediambiental. La naturalesa és la 
meva principal inspiració», va afir-
mar ahir l’artista, de 65 anys, en una 
concorreguda roda de premsa. El seu 
espectacle juga amb l’humor. «He 
volgut ser positiva i no abordo certs 
aspectes negatius del tracte que pa-
teixen els animals. En lloc de denun-
ciar, he preferit deixar que els ani-
mals enamorin els humans; així pot-
ser els tractarem millor».
 Recordada, entre altres papers, 
per la seva aparició a Blue Velvet, de 
David Lynch, aquesta és la seva se-
gona col·laboració amb Torlonia, 
amb qui ja va treballar en l’especta-

cle commemoratiu del centenari del 
naixement de la seva mare, Ingrid 
Bergman. En aquesta ocasió, no obs-
tant, la seva proposta no té res a veu-
re amb el món de cine. Vestida com 
una mestra de cerimònies circense, 
Rossellini va enllaçant vídeos filmats 
per ella, números protagonitzats per 
un gos ensinistrat i sentències de fi-
lòsofs com Aristòtil  i Descartes, i ci-
entífics com F. S. Skinner i Charles 
Darwin, pare de la teoria de l’evolu-
ció. «Darwin va demostrar la vincu-
lació física entre els animals i els hu-
mans, però també va apuntar una 
continuïtat mental i emocional, que 
les teories actuals confirmen». 

DE CINTURA CAP AMUNT / L’espectacle ex-
plora allò que ens uneix als animals 
a nivell emocional i racional. I ho fa 
amb ironia, cosa que Rosellini ja va 
utilitzar en el seu primer muntatge 
teatral unipersonal, Green Porno. 
«Aquell tractava sobre la sexualitat 
animal. Diguem que anava dirigit de 
cintura cap avall. Aquest, en canvi, 
és de cintura cap amunt», va dir en 
broma.  
 Pan, nom del personatge caní, 
no es limita a fer de gos. A l’especta-
cle apareix també disfressat d’ove-
lla i d’ocell, entre altres espècies. «El 
més difícil a l’hora de treballar amb 
animals és que no es distreguin». En 
aquest sentit, tenir el públic tan a 
prop a Barcelona serà un inconveni-

ORIGINAL PROPOSTA EN ANGLÈS

ent per a Pan.
 Tant Rossellini com Torlonia i 
Schuyler Beeman, actor i ensinis-
trador, estan tan meravellats amb 
el comportament gairebé humà del 
gos –de nom Minie–, que li han po-
sat de malnom Streep, en honor a 
Meryl Streep. «Treballar amb nens i 
animals és el més dur que hi ha per a 
un director. Però en aquest cas el gos 
s’ha comportat millor que molts hu-
mans amb qui he treballat», va asse-
verar Torlonia.   
 
MASCOTA AFORTUNADA / Tant Minie Stre-
ep com el seu cover Darcy –un animal 
afortunat que Rossellini va adoptar 
fa sis mesos–, no són gossos de raça, 
sinó rescatats de la gossera. «Són els 
més llestos i els més agraïts», va asse-
gurar Beeman. Minie, amb 10 anys 

d’experiència, pertany a la filla d’un 
famós ensinistrador d’animals nord-
americà que fa 40 anys que assorteix 
el món de l’espectacle d’estrelles ca-
nines.
 Rosellini es declara enamorada 
dels animals, i no solament dels gos-
sos. Per això viu en una granja a Long 
Island. I en l’última dècada s’ha de-
dicat a fer nombrosos curtmetrat-
ges sobre el món animal. «Moltes de 
les meves creacions han tingut mili-
ons de visites a Internet. Però és difí-
cil obtenir beneficis amb la seva difu-
sió, així que vaig pensar que seria mi-
llor fer alguna cosa en un teatre, on la 
gent passa per taquilla», argumenta.
 Arran de l’estrena mundial a 
Barcelona, l’obra ja té diverses dates 
confirmades a Nova York, Los Ange-
les, França i el Brasil. H

L’actriu, que es 
defineix com a «artista 
mediambiental», 
interactua amb  
un gos ensinistrat

33 Isabella Rossellini, amb Minie als braços, en la presentació de ‘Link Link Circus’ a l’Akadèmia, ahir.
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