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les claus del dia
ara  DIMARTS, 25 DE SETEMBRE DEL 2018

Sovint des del PP i Cs s’acu-
sa els partits independen-
tistes de fer un ús partidis-
ta de les institucions i afir-
men que, si ells governes-

sin, actuarien de manera diferent. És 
cert que en una democràcia les insti-
tucions, sigui la Generalitat o la pre-
sidència del Parlament, representen 
el conjunt de la ciutadania i no poden 
ser mers instruments partidistes del 
poder. Però resulta que ni el PP ni Cs 
tenen cap credibilitat per 
llançar aquesta mena d’acu-
sacions. I com a exemple po-
dem esmentar el que ahir es 
va viure al Congrés de Dipu-
tats, un episodi claríssim 
d’ús partidista de les institu-
cions. Així, populars i taronges van 
bloquejar el debat sobre una esmena 
que anul·lava el poder de veto del Se-
nat al sostre de despesa, que en últi-
ma instància és el que impedeix una 
eventual aprovació d’uns nous pres-
supostos amb la majoria que va donar 
suport a Pedro Sánchez. 

La maniobra de Sánchez per esqui-
var el veto del Senat és criticable, pe-
rò es tracta d’un mètode que ja s’ha 
utilitzat en altres ocasions. En aquest 
cas, el PP i Cs han fet valer la seva ma-

joria a la mesa del Congrés –que no es 
correspon per cert amb la majoria de 
la cambra per culpa únicament i ex-
clusivament del PSOE, que hi va do-
nar suport– per bloquejar la possibi-
litat que Sánchez pugui aprovar uns 
nous pressupostos. S’entén que l’únic 
que busca la dreta espanyola és fer 
caure el president socialista, però des 
de qualsevol punt de vista és millor 
tenir pressupostos que no tenir-ne, i 
impedir-ne l’aprovació és equivalent 

a castigar sectors de la població sen-
cers, com per exemple els beneficia-
ris de la llei de dependència, a no po-
der disposar de més recursos. 

La Unió Europea ha reclamat a 
Madrid tenir els comptes del 2019 
aquest mes d’octubre, i ara Pedro 
Sánchez podrà dir que és per culpa 
de la dreta que no els podrà aprovar 
i, per tant, complir amb el que se li 
demana. Un cop més a Brussel·les 
comprovaran que la política espa-
nyola és un desgavell i que no hi ha el 

més mínim sentit d’estat ni de la res-
ponsabilitat als principals partits. 
Espanya és un soci amb un munt de 
deures pendents, les famoses refor-
mes estructurals, tal com recorden 
cada vegada les autoritats comunità-
ries, i no hi ha manera que un govern 
hi posi fil a l’agulla. Només faltava 
que els que se les donen de més “pa-
triotes”, el PP i Cs, facin servir ara la 
mesa del Congrés per boicotejar l’ac-
ció política d’un govern que pot agra-

dar més o menys, però que té 
tota la legitimitat per inten-
tar aprovar uns comptes 
nous i no haver de prorrogar 
els de Rajoy. 

A tot això cal afegir-hi que 
Sánchez, malgrat el seu pac-

te amb Podem, no té assegurada 
l’aprovació dels comptes perquè de-
pèn dels vots d’ERC i el PDECat. I 
aquests partits ja li han dit que sense 
un canvi en la posició de la fiscalia i 
la retirada de tots els càrrecs contra 
els presos polítics difícilment hi po-
dran donar suport. I si Sánchez pre-
tén aprovar els pressupostos passant 
de puntetes per la qüestió dels presos 
polítics demostraria, al seu torn, un 
elevat grau d’irresponsabilitat, sem-
blant almenys al del PP i Cs.

L’ús partidista de les 
institucions per part del PP i Cs

L’EDITORIAL

Bloquejant l’aprovació del 
pressupost, el PP i Cs perjudiquen 

els ciutadans per un interès de partit

L’envelliment de la població i l’aug-
ment de les malalties cròniques està 
obligant a introduir nous perfils pro-
fessionals als CAP, com ara nutricio-
nistes i fisioterapeutes. P. 16-17

Fisios i nutricionistes 
entren als CAP

El membre del CDR d’Esplugues de Llo-
bregat exiliat a Brussel·les, Adrià Carras-
co, explica en una entrevista a l’ARA com 
va prendre la decisió de marxar i com 
veu la situació política actual. P. 08

Entrevista a l’exiliat dels 
CDR, Adrià Carrasco

NO T’HO POTS PERDRE

01 
Seguiu al minut a minut de política 

catalana a partir de les 19 h l’anunci 
de Manuel Valls d’optar a l’alcaldia 

de Barcelona 
 

02 
Recupereu els vídeos amb les 

declaracions dels presos polítics 
davant la jutge Lamela abans 

d’entrar a la presó 
 

03 
Expliqueu-nos com va ser el vostre 

1-O amb els vídeos i àudios que 
tingueu enregistrats i ens ajudareu 

a reconstruir aquella jornada

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

L’actriu catalana ha estat dis-
tingida amb el Premio Nacio-

nal de teatre després d’una llarga i 
brillant trajectòria artística que in-
clou tant els clàssics de Shakespea-
re com el cinema transgressor de 
Pedro Almodóvar. De fet, l’actriu, 
que ahir es va mostrar molt agraïda 
pel premi, torna a treballar amb el 
director manxec a la seva última 
pel·lícula, Dolor y gloria. P. 34

La fundadora i consellera de-
legada de Gigi Barcelona, una 

òptica catalana que s’ha fet un lloc al 
mercat, espera elevar les vendes del 
grup aquest any fins als 6,6 milions 
d’euros. Tal com explica Lamo a 
l’ARA, l’aposta de Gigi passa per 
vendre a les òptiques dissenys ex-
clusius i treballar amb materials no-
bles com l’acer, el tità i l’acetat. P. 26

Patricia Lamo

Julieta Serrano

La cantant del Poble-sec ha si-
gut de les grans triomfadores 

de la Mercè 2018 amb un concert da-
vant de la catedral que va emocionar 
el públic que omplia l’espai. Martín 
va fer servir com a fil conductor les 
cançons del seu disc alCANTARa 
MANUEL (2009) i va ser recom-
pensada amb un llarg aplaudiment 
al final de l’actuació. P. 35

Mayte Martín
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L’entrada a l’univers sinistre de Joan Morey 

audiovisuals s’emeten alhora en so 
obert per crear aquest col·lapse de 
sons, veus i músiques”, explica Mo-
rey. L’exposició planteja una altra 
manera d’acostar-se a les perfor-
mances, partint del fet que ja s’han 
dut a terme però es poden explorar 
a través del vestuari dels intèrprets, 
els llibres que van guiar l’artista, els 
documents elaborats i els films. A 
Postmortem, per exemple, l’artista 

va col·locar una estructura en forma 
de taüt al claustre del Centre d’Arts 
Santa Mònica i va ubicar-hi el públic 
a dins. “¿Què passa quan tanques el 
públic sense que pugui sortir? En 
aquella ocasió estava segrestat dins 
l’espai de concepció de l’obra i pas-
sava a formar part del treball de l’ar-
tista”, explica Morey a partir de la 
maqueta del taüt, que forma part de 
l’exposició.  

Els documents sonors són els 
únics protagonistes de la segona sa-
la de la mostra. Es tracta d’un espai 
monumental amb diversos altaveus 
repartits. No hi ha res més a banda 
d’una petita taula de so, perquè del 
que es tracta aquí és que les veus, 
provinents de les diferents perfor-
mances de Morey, omplin tot l’es-
pai. Sona la lletania d’un home sub-
jugat a la seva reina i l’artista asse-
nyala que li interessava posar en re-
lació aquestes peces amb Barcelona, 
perceptible a través dels grans fi-
nestrals de la sala. “Hem mantingut 
el so brut i els canvis de registre. És 
interessant veure com tot això con-
necta amb la ciutat”, diu Morey.  

Les veus s’aturaran en alguns 
moments per deixar pas a un expe-
riment performàtic. Les peces de 
Morey es reproduiran a la sala a par-
tir d’alguns dels intèrprets origi-
nals. “Hem convidat un o dos actors 
i els traurem tot l’attrezzo. Serà com 
fer una abstracció de les performan-
ces, deixant només el cos i la veu”, 
assenyala. A Màquina desitjant, mà-
quina de treball no hi falta una de les 
seves peces més emblemàtiques, 
Cos social. Però la feina de Morey va 
més enllà de la Fabra i Coats, que ha 
teixit una col·laboració amb el Cen-
tre d’Art Tecla Sala. Allà es podrà 
veure, del 23 de novembre al 13 de 
gener, una versió ampliada de Cos 
social. Les dues propostes s’agluti-
nen sota el nom de Col·lapse i culmi-
naran amb una nova performance de 
Morey titulada Màquina esquizofrè-
nica que tindrà lloc al gener en un 
indret secret de Barcelona.e

Joan Morey en 
un dels espais 
expositius del 
Centre d’Art 
Contemporani 
de la Fabra i 
Coats. PERE VIRGILI

Una mostra a la Fabra i Coats amb 10 ‘performances’ i objectes inicia l’antològica dedicada a l’artista

ART

Al món performàtic de Joan Morey 
hi conviuen el blanc i el negre. L’ar-
tista mallorquí utilitza la contrapo-
sició entre els dos colors per plas-
mar el xoc entre oprimits i opres-
sors a través de les seves obres, en 
què hi predomina una atmosfera si-
nistra per reflectir la cruesa de les 
relacions humanes portades a l’ex-
trem. Morey és autor d’un extens 
conjunt de performances que qües-
tionen l’autoritat i l’exercici del po-
der. Per primera vegada, les seves 
peces més representatives s’agru-
pen en una única exposició, Màqui-
na desitjant, màquina de treball, que 
ha comissariat Latitudes i es pot 
veure fins al 13 de gener al Centre 
d’Art Contemporani de la Fabra i 
Coats. A banda de reunir els docu-
ments audiovisuals nascuts arran 
de cada performance, la mostra 
aplega tot el que l’artista va utilitzar 
per dur a terme les obres, i dona for-
ma així a l’univers que envolta Mo-
rey i que li serveix d’inspiració. 

A la primera sala de l’exposició, 
els sons i les imatges eclosionen en 
un caos premeditat. Les 10 perfor-
mances seleccionades, creades els 
últims 15 anys, es reparteixen al 
llarg de l’immens espai de la fàbrica. 
Diverses pantalles de televisió pro-
jecten simultàniament parts de les 
peces gravades i, al costat, objectes 
de tot tipus acompanyen cada obra 
dins d’unes vitrines que fan pensar 
en els sarcòfags egipcis. “Tots els 
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Premio Nacional per al 
teatre de Julieta Serrano

ria, perquè he sigut una treballado-
ra enorme, una cosa que vaig apren-
dre dels meus pares”.  

El jurat, però, li atorga el reconei-
xement en concret per dos papers 
teatrals recents: el Ricard III del Te-
atre Nacional de Catalunya que va 
dirigir Xavier Albertí (amb el qual 
tornava al teatre català després de 
catorze anys) i Dentro de la tierra, de 
Paco Bezerra, al Centro Dramático 
Nacional, un text clàssic i una obra 
contemporània que són “exemple 
d’una vocació sostinguda en més de 
60 anys de trajectòria”.  

Julieta Serrano va formar-se al Li-
ceu i al teatre d’aficionats “en unes 
èpoques molt difícils i molt terribles”, 
deia ahir. I tot i que va ser el cinema 
que li va atorgar gran popularitat, ha 
seguit tornant al seu primer gran 
amor al llarg de tota la carrera. Va de-
butar professionalment a Madrid: els 
anys 50 i 60 van ser dècades molt in-
tenses al teatre, en què va protagonit-

Julieta Serrano 
el 2014, any 
que va rebre el 
Gaudí d’Honor. 
PERE TORDERA

zar clàssics, de Shakespeare a Calde-
rón, passant per Sagarra, Guimerà, 
Txékhov, Molière... El 1965 va debu-
tar al cinema, si bé el salt qualitatiu va 
arribar de la mà de Jaime de Armiñán 
i Mi querida señorita. Va actuar tam-
bé en films de Carlos Saura i Luis Gar-
cía Berlanga, tot i que ella creu que no 

va tenir la fortuna que li pronostica-
ven a l’època perquè és una actriu 
“més dramàtica que còmica”. El 1980, 
però, Pedro Almodóvar la va fitxar 
per a un paper emblemàtic en el seu 
debut, Pepi, Luci, Bom y otras chicas 
del montón, i va engegar una fructífe-
ra col·laboració amb el cineasta man-
xec, en films com ara Entre tinieblas, 
Matador, Mujeres al borde de un ata-
que de nervios o Átame, i en el film que 
ara acaba de rodar, Dolor y gloria. 
D’altra banda, ha treballat amb direc-
tors com ara Ventura Pons (Carícies, 
Mil cretins), José Luis Borau (Tata 
mía), Vicente Aranda (El amante bi-
lingüe), Mireia Ros (La moños)... i en 
sèries televisives (Temps de silenci, 
Las chicas de hoy en día).   

El 1980 també va estrenar a Ma-
drid el Motín de brujas, de Benet i 
Jornet, amb Carmen Maura i Mari-
sa Paredes, abans que es fes a Bar-
celona. Des de llavors, Koltès, Lorca, 
Vicente Molina Foix, Vargas Llosa, 
Eugene O’Neill, Eurípides, Michel 
Tremblay... Amb 85 anys continua 
fent almenys una obra de teatre per 
temporada. Sense anar més lluny, el 
10 de novembre estrena al Teatro de 
la Zarzuela una òpera de La casa de 
Bernarda Alba.e 

RECONEIXEMENTS

Després d’una carrera de 61 anys 
com a actriu, Julieta Serrano (Bar-
celona, 1933) va rebre ahir el Pre-
mio Nacional de teatre que conce-
deix el ministeri de Cultura i que es-
tà dotat amb 30.000 euros. El jurat 
va destacar “la seva incansable re-
cerca artística i intel·lectual, el com-
promís i la generositat a la feina, la 
seva proximitat i el seu incalculable 
talent interpretatiu”. L’actriu ad-
metia hores després que sí, que ha 
treballat molt, i que el premi és un 
nou “estímul” perquè l’any passat 
va pensar en la retirada: “Estava 
pensant que ja és hora que me’n va-
gi a caseta i a passejar”. Però després 
va canviar d’idea: “Ja em retirarà la 
vida. Això encara m’agrada i em se-
gueix donant vida, energia i m’esti-
mula. El premi és a tota la trajectò-
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