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nefici de la salut col·lectiva. Que te-
nia a les seves mans instruments ju-
rídics suficients, com també al·lega 
el Govern, per imposar una situació 
excepcional. No es tractava tant 
d’una restricció com d’una suspen-
sió, un matís legal decisiu en aquest 
cas i que, en certa manera, la matei-
xa jutge de Lleida admet quan pro-
posa confinaments que no siguin ge-
nerals sinó amb una incidència més 

baixa en el total de la població.  
Davant de la disjuntiva de recórrer 

la interlocutòria o d’emprendre un 
nou camí legal per enfortir el marc 
jurídic de la decisió, el Govern català 
ha optat per aprovar un decret llei 
que modifica la llei 19/2009 de salut 
pública i que, a partir d’ara, regularà 
les mesures a prendre en els possibles 
rebrots. La gran novetat és que «en 
cap cas es poden prohibir els despla-
çaments amb caràcter absolut», cosa 
que evita, a la pràctica, una disputa 

sobre el dret de lliure circulació. La re-
solució aprovada en funció d’aquest 
decret, que també requereix una rati-
ficació judicial, hauria d’haver entrat 
en vigor aquesta mitjanit i, en consi-
deració a la racionalitat esgrimida, i a 
la urgència de la situació, és d’esperar 
que rebi el vistiplau. És semblant, en 
aquest sentit, a la que ja s’aplica a Sa-
ragossa i Osca, un retorn flexibilitzat 
a etapes de prevenció que ha de servir 

per intensificar el rigor i 
serietat que, en determi-
nats moments, s’han obli-
dat en la desescalada.  

La situació a Lleida és 
complicada i, als centres 
de salut de la resta de Ca-
talunya, es viuen mo-
ments de «prealarma», 

mentre es donen casos greus com a 
l’Hospitalet –on s’ha limitat la mobi-
litat amb mesures especials per a 
tres barris– o es tripliquen els nous 
contagis a Barcelona. És necessari fer 
una crida a la ciutadania perquè, 
més enllà de les exigibles mesures 
oficials, extremi les precaucions in-
dividuals i col·lectives. No som da-
vant d’un simulacre, sinó a l’antesa-
la d’una possible onada epidèmica 
que només es podrà combatre amb 
civisme i responsabilitat.

A
quest diari editorialitzava 
ahir mateix sobre la ur-
gent necessitat d’abando-
nar actituds maximalistes 
o discussions estèrils i cen-

trar-se en l’important, que és vetllar 
per la salut dels ciutadans. Convé que 
les administracions ho posin tot de la 
seva part per transmetre un missatge 
de concreció, eficiència, seguretat i 
col·laboració mútues, més enllà de de-
talls jurídics o disputes 
competencials, i perquè la 
demora en el confinament 
del Segrià no derivi en un 
augment de casos, com ai-
xí han avisat els científics. 
Els especialistes en dret 
constitucional, per la seva 
banda, s’han dividit a l’ho-
ra d’analitzar l’actuació del jutjat de 
guàrdia de Lleida. N’hi ha que han 
vist, en l’evolució del confinament 
perimetral al domiciliari ordenat per 
la Generalitat, una usurpació de fun-
cions que només corresponen al Go-
vern central, amb l’aprovació prèvia  
del Congrés, per a un assumpte tan 
delicat que afecta drets i llibertats 
previstos en la Constitució. D’altra 
banda, hi ha els que defensen que la 
Generalitat tenia el dret de promul-
gar aquestes mesures radicals, en be-

L
a temporada 2021-22 serà la 
25a en la història del Teatre 
Nacional de Catalunya (TNC), 
la de les seves noces de plata 
des de la recordat inici amb 

Àngels a Amèrica (1996), i serà la prime-
ra programada per una dona com a 
màxima responsable artística. El no-
menament, aquest dilluns, 
de Carme Portaceli pel con-
sell d’administració del 
TNC té, per tant, una relle-
vància històrica. La directo-
ra valenciana, amb una am-
plíssima trajectòria en l’es-
cena catalana, serà la pri-
mera dona al capdavant 
d’un gran teatre públic català, sigui el 
TNC o el Lliure. Entrarà així a la llista 
que integren Josep Maria Flotats, Do-
mènec Reixach, Sergi Belbel i Xavier 
Albertí, que continuarà com a director 
artístic fins al juliol del 2021. 

L’arribada al TNC de Portaceli, que ja 
es va presentar al concurs públic del 

Editorials

La responsabilitat de tots

Canvi històric al TNC

És necessari fer una crida a la 
ciutadania davant els rebrots perquè, 
més enllà de les exigibles mesures 
oficials, extremi les precaucions

John G. 
Roberts
President del Tribunal 
Suprem dels EUA

EEEE

Només sis hores després del vistiplau 
del Tribunal Suprem, l’Administració 
Trump va dur a terme la primera exe-
cució federal als EUA en 17 anys. Dani-
el Lewis Lee, condemnat per tres assas-
sinats el 1996, va rebre una injecció le-
tal en una presó d’Indiana.  3Pàg. 12

Raül 
Aragonès
Fundador i president 
d’Aeinnova

EEEE

L’empresa, creada el 2014 com una 
spin-off de la UAB, va ser reconeguda 
en els primers premis BBVA a la inno-
vació en sostenibilitat mediambien-
tal. El seu model es basa a reciclar en 
energia la calor que es genera en els 
processos productius. 3Pàg. 24

Mario 
Pérez
 
Cuiner

EEEE

Després de 35 anys als fogons, el pro-
pietari del popular restaurant L’Àvia 
del Raval ara s’anuncia com a lector 
a domicili. L’efecte de la pandèmia el 
va obligar a tancar exactament el 
mateix dia del seu 60è aniversari: el 
26 de maig. 3Pàg. 38

Emmanuel 
Guigon
Director del Museu 
Picasso

EEEE

És el comissari, amb George Sebbag, 
d’una mostra que explica la història de 
Jamais, el surrealista gramòfon de Picas-
so desaparegut durant 80 anys. El seu 
autor el va donar a l’artista malagueny 
després de triomfar amb l’aparell a l’ex-
posició surrealista del 1938.  3Pàg. 46

Ángel 
Sala
Director del festival 
de Sitges de cine

EEEE

La 53a edició del certamen es presenta 
marcada pels efectes de la Covid. Mal-
grat tot, el programa inclourà unes 
120 pel·lícules. La que obrirà el festival 
serà Malnazidos, acció zombi codirigi-
da per Javier Ruiz Caldera i el seu 
muntador, Alberto de Toro. 3Pàg. 49

qual va sortir elegit Albertí, és una notí-
cia que s’ha d’aplaudir, i que no entela 
ni el fet evident que hagi trigat tant a 
produir-se aquest més que necessari 
exercici de paritat. Perquè no eren po-
ques les veus del teatre català que recla-
maven una mesura d’aquest abast, una 
cosa que ja es va fer visible al mateix 

Lliure després de la sortida tempestuo-
sa de Lluís Pasqual. Amb Portaceli es fa 
aquest imprescindible pas endavant, 
avalat, a més, tant per la seva carrera 
com per la seva tasca com a directora 
artística. Després de guanyar un altre 
concurs públic, va dirigir el Teatro Es-
pañol de Madrid entre el 2016 i el 2019, 

quan va ser cessada del càrrec amb l’ar-
ribada del PP al govern municipal. 

La directora valenciana tindrà al da-
vant sis anys improrrogables per des-
envolupar una gestió amb què vol con-
vertir el TNC en «el gran teatre del sud 
d’Europa», amb la idea que sigui la «ca-
sa de tothom»: artistes, públics i llen-

guatges artístics. I no hi ha 
dubte que per a això tor -
narà a fer gala de la seva mi-
rada compromesa i pro-
gressista juntament amb la 
revisió del patrimoni tea-
tral català, un dels objec-
tius estratègics de la insti-
tució. El que ja es pot aven-

turar és que no s’haurà d’esperar tant 
perquè una autora viva pugui estrenar 
un text seu a la Sala Gran. I és que el 
curs vinent, l’últim d’Albertí, Lluïsa 
Cunillé serà la primera que ho farà a 
l’espai més emblemàtic del TNC. Una 
altra situació anòmala que també es 
va trigar a reparar.

L’elecció  de Carme Portaceli per 
dirigir el gran teatre públic és un pas 
necessari cap a la paritat que arriba 
avalat per la seva àmplia carrera

N
o

tí
ci

a 
d

is
tr

ib
u

ïd
a 

p
er

 a
 l

´I
n

st
it

u
t 

d
el

 T
ea

tr
e


