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“El problema  
del nacionalisme 

és que et torna 
idiota” 

Com ha canviat el nacionalisme du-
rant aquestes dues dècades? 
Avui el nacionalisme és una força po-
lítica dominant. A Europa, el debat ja 
no es troba entre la dreta i l’esquerra, 
sinó entre democràcia i populisme. 

¿A la França actual, com separaríem 
democràcia de populisme? 
A una banda hi ha Macron. A l’altra, 
Le Pen i Mélenchon. El debat polític 
està polaritzat entre aquest dos blocs. 
En aquest sentit, el populisme ha gua-
nyat una gran batalla, perquè s’ha po-
sicionat com un gran eix de debat. 

Què entén, vostè, per populisme? 
Els populistes creuen que la demo-
cràcia està absolutament sotmesa a la 
voluntat del poble, sigui bona o do-
lenta, correcta o equivocada. Sense lí-
mit. Sense contrapoder possible. 
Sense drets per a les minories. 

A la seva obra hi apareix “l’indepen-
dentista” Albert Boadella. 
El meu personatge és un escriptor 
que està tancat en una habitació d’ho-
tel amb l’objectiu d’escriure un dis-
curs sobre Europa. Mentre el prepa-
ra l’interromp el personatge de Boa-
della, un català que li explica les bon-
dats de la independència i li fa saber 

No és habitual que la presentació 
d’una obra de teatre sigui patrocina-
da per una associació com Societat 
Civil Catalana. L’autor de Looking for 
Europe, el filòsof i polemista francès 
Bernard-Henri Lévy, seu al costat del 
president de l’entitat, Josep Ramon 
Bosch. A la seva esquerra –física, no 
ideològica– hi té Albert Boadella, que 
apareixerà a l’obra interpretant un 
independentista català. Tot i que la 
roda de premsa s’ha convocat a últi-
ma hora per evitar qualsevol protes-
ta, a l’entrada del Col·legi de Periodis-
tes estaven molt pendents de qui in-
tentava accedir-hi. A la sala on té lloc 
la trobada hi ha, a la primera fila, pe-
riodistes com Arcadi Espada i polítics 
com Manuel Valls. “A diferència dels 
altres primers ministres francesos 
que he conegut, Valls va deixar el càr-
rec en plena glòria, quan era molt po-
pular, i en comptes de sentir-se can-
sat té projectes al cap”, diu Lévy, en 
relació amb la candidatura a l’alcaldia 
de Barcelona del seu “amic”. “El meu 
pare va formar part de les Brigades 
Internacionals durant la Guerra Ci-
vil, lluitant contra el feixisme” –con-
tinua Bernard-Henri Lévy–. Si hi ha 
una paraula que resumia molt bé Bar-
celona fins ara era convivència. 
Aquest esperit barceloní es va deixar 
de banda quan va aparèixer el nacio-
nalisme i el populisme independen-
tistes, un dels espectres que amena-
cen l’Europa actual”. 

Després de la roda de premsa, Lé-
vy atén l’ARA al bar del Teatre Coli-
seum, on representarà durant una 
única funció –el 25 de març– Looking 
for Europe, cinc dies després de pas-
sar per València i una nit abans de ser 
a Madrid.  

Queden dos mesos perquè presenti 
la seva última obra de teatre, que 
vostè mateix ha escrit, interpreta i 
dirigeix. Què li preocupa, de l’Euro-
pa actual? 
Hi ha una doble amenaça, exterior i 
interior. En l’amenaça exterior cal te-
nir en compte l’abandonament dels 
Estats Units, l’agressivitat de Putin, 
l’odi antieuropeu d’Erdogan i la com-
bativitat econòmica de la Xina. Les 
amenaces interiors són el desvetlla-
ment del nacionalisme i el naixement 
d’un nou corrent, el populisme, que 
treballen per a la demolició d’Europa.  

L’obra està ambientada en un hotel 
de Sarajevo. Vostè va seguir de prop 
el conflicte als Balcans a la dècada 
dels 90. 
Conec molt bé Sarajevo i vaig ser tes-
timoni d’uns fets que, mirats de for-
ma retrospectiva, em semblen el pre-
ludi d’alguns dels pitjors problemes 
que hem d’afrontar ara. La Unió Eu-
ropea va deixar que el nacionalisme 
serbi fes la guerra en aquells territo-
ris durant deu anys. Va ser la primera 
vegada que vaig detectar que Europa 
estava cansada d’ella mateixa i que 
perdia la valentia, entre les bombes 
de Sarajevo. 

BARCELONA
JORDI NOPCA

Canvi “A Europa, el debat ja no es troba entre la dreta i l’esquerra, 
sinó entre democràcia i populisme” Dicotomia “El patriotisme 

s’obre cap als altres; el nacionalisme és excloent” 
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Els Pets, l’asturià Melendi i el raper sevillà Beret són 
les noves incorporacions al cartell del 57è Festival de 
Porta Ferrada, en què també actuaran Patti Smith, 
Luz Casal, The Human League i Manu Carrasco. 

MELENDI, ELS PETS 
I BERET, A PORTA 
FERRADA

El músic dominicà Yoskar Sarante, una de les veus més 
populars de la bachata, va morir dilluns en un hospital 
d’Orlando (Estats Units), als 48 anys, a causa d’una 
fibrosi pulmonar. 

MOR EL MÚSIC 
YOSKAR 
SARANTE

també que Espanya roba als cata-
lans... Al final el meu personatge li diu 
que ja n’hi ha prou! 

L’argument de l’obra em recorda Pe-
ter Handke. 
Havíem estat bons camarades, però 
quan va haver-hi la guerra dels Bal-
cans es va acabar. Quan va donar su-
port a Milosevic –i al nacionalisme 
serbi– va perdre l’honor. Així i tot, re-
conec que és un bon escriptor. 

L’obra serà polèmica, a Barcelona. 
He creat el paper de Boadella per a les 
tres representacions a Espanya. És 
l’últim gran surrealista, hereu del 
grup ADLAN [on van estar vinculats 
Sert, Dalí i Miró, entre d’altres]. 

L’anunci de l’obra coincideix amb la 
publicació del manifest Algú ha ca-
lat foc a Europa a Libération. L’han 
signat, entre d’altres, Svetlana 
Aleksiévitx, Milan Kundera, Mario 
Vargas Llosa, Elfriede Jelinek i Da-
vid Grossman.  
Tots ells em van fer saber que com-
partien la idea del patriotisme euro-
peu. Hi ha una Europa tímida i buro-
cràtica que no vol avançar que s’ha 
trobat amb trenta autors que recla-
men un pas endavant. 

Quina seria la diferència fonamen-
tal entre patriotisme i nacionalis-
me? A vegades es confonen. 
El patriotisme s’obre cap als altres; 
el nacionalisme és excloent. Els patri-
otes busquen l’altre: utilitzen la seva 
identitat com a punt de partida però 
també per enriquir-se amb les altres 
perspectives. 

¿El nacionalisme francès és dife-
rent? 
No. A França hi ha el Front Nacional, 
que té molts punts en comú amb Vox 
i també amb aquells nacionalistes ca-
talans que defensen la via eslovena. 

Després d’aquelles declaracions de 
Quim Torra va escriure a Twitter que 
el president de la Generalitat era “ad-
mirador de Milosevic i Mussolini”. 
Sí, perquè parla com ells. Cal tenir en 
compte el seu lapsus sobre la via eslo-
vena. Va tenir com a conseqüència 62 
morts. Són molts! El president Tor-
ra acceptava per endavant aquests 
morts si s’aconseguia la independèn-
cia. Són paraules molt greus venint 
d’un polític. El problema del naciona-
lisme és que et torna idiota.  

¿Com va viure el referèndum cata-
là de l’octubre del 2017?  
Les relacions entre Catalunya i Es-
panya són molt complexes i tenen 
una llarga història. Hi ha molts vin-
cles entre un territori i l’altre. De-
manar que la gent digui sí o no en 
una votació és una bajanada. És el 
mateix que ha passat amb el Brexit: 
després de tres anys el Regne Unit 
continua al mateix punt. Si som de-
mòcrates de debò, hi ha preguntes 
que no les podem respondre amb un 
sí o amb un no. 

Què me’n diu de l’exili del presi-
dent de la Generalitat, Carles 
Puigdemont? 
Va tenir un punt de farsa. Puigde-
mont és vist com un personatge ridí-
cul, des de l’exterior. 

També hi ha hagut l’empresona-
ment de polítics i de presidents 
d’entitats com Òmnium i l’ANC. 
Espero que se’ls jutgi com més aviat 
millor. La justícia espanyola és de-
mocràtica, impecable i independent. 

Vostè ha publicat una trentena de 
llibres. Abans de debutar amb La 
barbàrie amb rostre humà (1977) ha-
via estat alumne de Louis Althusser 
i de Jacques Derrida. Què en va 
aprendre? 
Althusser, paradoxalment, em va aju-
dar a convertir-me en antimarxista i 
a trencar amb l’optimisme històric. 
Pel que fa a Derrida, va ser com un dels 
savis del Talmud, em va ensenyar a lle-
gir textos d’autors que han estat claus 
per a mi: Blanchot, Jabès, Lévinas. 

El judaisme ha estat molt important 
per a vostè. Per què? 
El judaisme t’ensenya que el signifi-
cat de les paraules no està mai tancat 
del tot. Aquesta és la saviesa jueva. 
No hi ha cap paraula a la Torà que no 
tingui una interpretació infinita.e

Boadella torna a 
trepitjar Catalunya
“Fa gairebé 15 anys que no assis-
tia a cap acte públic en aquesta 
regió –va explicar Albert Boade-
lla ahir al Col·legi de Periodis-
tes–. Des de llavors, les meves 
obres no s’han representat aquí 
i no he tingut cap contacte amb 
els mitjans catalans”. Per què, 
tants anys després de prendre la 
decisió d’instal·lar-se a Madrid, 
ha tornat a Barcelona? “En pri-
mer lloc, perquè em dona la ga-
na, però també perquè el meu 
amic Bernard-Henri Lévy re-
presentarà una obra que denun-
cia el populisme i el nacionalis-
me, i jo hi tinc un paper”.  

Boadella reconeix que li ha 
costat “trobar els arguments del 
personatge, que és independen-
tista”. “La meva conclusió és 
que els independentistes no en 
tenen, d’arguments. Tot ha es-
tat una immensa ficció –afe-
geix–. Ara bé, desprogramar una 
secta de dos milions de persones 
serà complicat, requerirà una 
teràpia llarga i difícil”.

Lévy, J.R. Bosch, de Societat 
Civil Catalana, i Boadella. ACN

‘Messi10’ unirà futbol i el 
Cirque du Soleil a Barcelona

tat per a 3.000 persones. L’obra 
serà tan llarga com un partit de 
futbol, amb avantmatx inclòs, i 
hi actuaran 46 artistes. L’escena-
ri estarà inspirat en un terreny 
de joc i tindrà una pantalla ge-
gant i elevable d’onze metres en 
la qual es veuran imatges de 
Messi. El muntatge de la carpa al 
Fòrum començarà a l’agost i ocu-
parà 12.000 metres quadrats. Al 
voltant de l’espai central s’hi ai-
xecaran quatre carpes més per a 
una mena de parc temàtic amb 
capacitat per a 500 persones 
anomenat Messi10 Challenge. 
Cada dia de funció es buscarà el 
“Messi del dia”, que podrà parti-
cipar al xou del Cirque du Soleil. 
Per aconseguir-ho haurà de su-
perar proves i demostrar els seus 
coneixements sobre Messi i les 
seves habilitats futbolístiques. 
“Amb això es busca la participa-
ció del públic. Aquesta experièn-
cia et permet ser Leo Messi per 
un dia”, expliquen.  

El públic, protagonista 
Mukhtar O.S. Mukhtar, director 
de l’obra, va començar a treba-
llar-hi fa mig any. “Messi no serà 
a l’espectacle, però el seu esperit 
hi ha de ser”, apunta. Per això ca-
da dos mesos s’explica al jugador 
com evoluciona la creació i ell hi 
dona el vistiplau i els fa arribar 
noves idees. “És un espectacle 
sobre tenir un somni i el camí 
per aconseguir-lo”, diu Mukhtar. 
Ell descriu l’argument com la 
història d’un jove que vol ser el 
millor i que pel camí es perd en 
un món surrealista (amb grans 
números aeris, acrobàcies i tam-
bé imatges de Messi) fins a fer re-
alitat el seu somni.  

El públic serà “el dotzè juga-
dor” de l’obra, perquè podrà cri-
dar, cantar i animar el seu equip 
enfront de la grada rival. “Els dos 
mons, circ i futbol, comparteixen 
el fet de fer somiar el públic. La 
gent s’oblida de la vida quotidia-
na i l’estrès, i viu emocions. Un al-
tre aspecte comú és el procés: ens 
entrenem molt, fallem molt, ca-
iem i ens tornem a posar drets 
per millorar, per ser diferents, i si 
al final ho aconseguim, tenim 
l’èxit”, diu Mukhtar. L’espectacle 
és una producció entre el grup 
del Cirque du Soleil, la producto-
ra llatinoamericana Popart Mu-
sic, i Sony, en col·laboració amb 
la productora del Sónar. L’exju-
gador del Barça Pinto, que treba-
lla a Sony Music, serà un dels res-
ponsables de trobar la “música 
que arribi al cor de la gent en ca-
da situació”.e

El germà de Messi, Rodrigo (a la dreta), posant ahir 
amb el director de Messi10. MANOLO GARCIA

L’obra inspirada en el jugador s’estrenarà a l’octubre

La història de superació i èxit de 
Leo Messi serà el fil argumental del 
pròxim espectacle del Cirque du So-
leil. Es titularà Messi10, serà el pri-
mer muntatge que la companyia ca-
nadenca dedica a un esportista i una 
de les comptades ocasions en què 
estrenen un muntatge d’aquest ca-
libre fora del Canadà. La première 
serà el 10 d’octubre al Parc del Fò-
rum, i a l’estat espanyol només es 
podrà veure a Barcelona. Se’n faran 
32 funcions fins al 10 de novembre 
i llavors està previst que l’especta-
cle s’afegeixi als onze muntatges 
que el Cirque du Soleil té de gira. 

La suma de la companyia de circ 
més popular i el jugador de futbol 
més reverenciat del món fa augurar 
un èxit planetari. “Encara que no 
t’agradi el futbol, tots coneixem 
Leo Messi –diu el productor execu-
tiu del Cirque du Soleil, Charles 
F. Joron–. En els últims 25 anys 
hem treballat amb artistes espec-
taculars i marques molt conegudes, 
com els Beatles, Michael Jackson 
i James Cameron, però mai amb 
una llegenda viva de l’esport. És un 
desafiament”. L’empresari afirma 
que necessitaven trobar què unia 
els dos mons, el Cirque du Soleil i 
Messi, i van concloure que tenien 
molts paral·lelismes, entre els 
quals “els valors”, que tots dos sor-
prenen el públic i que tenen un 
“missatge inspirador”. 

Com serà l’obra? No tindrà lloc 
en una carpa tradicional de circ, si-
nó que l’espai tindrà l’aparença 
d’un pavelló d’esports amb capaci-
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La carpa 
tindrà forma 
de pavelló i 
una capacitat 
per a 3.000 
persones

Presència  
“Messi no 
serà a 
l’espectacle 
però el seu 
esperit hi ha 
de ser”, diuen
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