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Matèria obscura Juan Carlos Ortega

Noms propisEditorials

Revés de la triple dreta a Madrid

C
om a culminació a una setmana 
d’agitació, insults i desmesura, 
al saber-se que el Govern havia 
acceptat un relator en les nego-
ciacions amb el Govern català, 

el PP i Ciutadans van convocar una manifes-
tació, a la qual es va afegir Vox. Però la con-
centració no va complir les expectatives per-
què l’assistència va ser discreta –45.000 per-
sones, segons la policia– i es pot considerar 
una punxada. Potser perquè el to abrupte de 
dies passats era insuperable, els líders de la 
triple dreta es van mostrar més moderats, 
malgrat que Pablo Casado va parlar de «ren-
dició» i «xantatge», mentre que Albert Rivera 
es va limitar pràcticament a reclamar elec -
cions. Només Santiago Abascal es va distingir 
per la seva duresa al demanar la suspensió in-
definida de l’autonomia catalana i al referir-
se als «colpistes» i a les «bandes violentes» que 
suposadament actuen a Catalunya. 

De la mateixa manera, en el manifest fi-

nal llegit per tres periodistes es poden obser-
var diferències apreciables. Al costat de fra-
ses que podria subscriure qualsevol consti-
tucionalista, com les que defensen la sobira-
nia nacional, la Constitució, l’Estat de dret i 
la igualtat entre els espanyols, hi ha altres 
passatges en què es qualifiquen els fets 
d’«humiliació», «punyalada per l’esquena» o 
«traïció» i s’aboquen falsedats, com que Pe-
dro Sánchez va rebre Quim Torra amb llaços 
grocs o que va acceptar «les 21 exigències del 
secessionisme». En aquesta mateixa línia, es 
consideren cessions des del trasllat dels pre-

sos independentistes a presons catalanes 
fins a negociar per aprovar els Pressupostos, 
«oferint a canvi la sobirania nacional» (una 
altra falsedat). 

Però més enllà de les paraules, el més sig-
nificatiu de la concentració va ser la foto fi-
nal, en què per primera vegada van posar 
junts Casado, Rivera i Abascal. Per això a 
Sánchez el que va passar a la plaça de Colón 
de Madrid el pot beneficiar més que perju-
dicar si aconsegueix col·locar les tres dretes 
al mateix sac i transmetre el missatge, com 
ja va fer ahir a Santander, que el seu Go-
vern només està intentant arreglar la des-
trossa que la dreta li va deixar a Catalunya. 
El president del Govern té raó quan recorda 
que com a líder de l’oposició es va compor-
tar amb lleialtat mentre que ara la dreta ar-
riba a sortir al carrer contra la seva política 
aplicant el principi que quan el PP negocia 
és per salvar Espanya i quan ho fa l’esquer-
ra és per trencar-la.

A Sánchez,  el que va passar  
a la plaça de Colón el pot 
beneficiar si pot col·locar  
el PP, Cs i Vox al mateix sac

Dèficit de pediatres en l’atenció primària

F
a uns dies, en un editorial anteri-
or, reflexionàvem sobre les difi-
cultats en els Mossos d’Esquadra. 
Avui li toca el torn a la pediatria, 
l’especialitat mèdica amb més ca-

rències en l’entorn, ja per si mateix preca-
ri, de l’assistència primària. Segons la Soci-
etat Catalana de Pediatria, falten uns 300 
pediatres a tot el territori, amb el 30% de 
les places públiques ocupades per metges 
no especialitzats. La xifra dels centres 
d’atenció primària (CAP) sense pediatre 

bascula entre el 5% i el 7%, encara que el 
Departament de Salut afirma que només 
es tracta de nou centres sense atenció espe-
cífica. El sindicat Metges de Catalunya tam-
bé adverteix que les dades de l’Administra-
ció són errònies i que ens trobem davant 
d’un problema «greu i urgent». Entre altres 
coses, el 95% dels centres d’urgència d’a -
tenció primària (CUAP) no tenen pediatre, 
fet que deriva en una demanda més gran 
d’atenció hospitalària. 

Mentre la població infantil creix, el nom-

bre de metges especialitzats va a la baixa. 
No només es tracta d’una mala planificació 
o d’un pressupost deficient, sinó que, a 
més, la pediatria assistencial és poc atracti-
va per als nous llicenciats. Només el 17% 
dels que aproven el MIR recalen als CAP. 
Atenent a la previsible corba de jubilació, la 
falta de pediatres comença a ser preocu-
pant. Són exigibles mesures no únicament 
urgents per pal·liar el dèficit, sinó de visió a 
mitjà termini per dignificar i fer atractiva 
l’especialitat.

Ali 
Khamenei
Líder suprem 
de l’Iran

EEEE
L’Iran ha aprofitat el 40è aniversa-
ri de la revolució per presentar el 
seu nou arsenal, uns míssils balís-
tics de mitjà abast. Aquesta exhibi-
ció de força, especialment dirigida 
als EUA i la política de sancions, 
augura una intensificació de les 
hostilitats. 3Pàg. 15

Albert 
Sust
Cap d’informàtica 
del Liceu

EEEE
Dins del repte del Gran Teatre del 
Liceu d’obrir-se al púbic, la tecno-
logia hi té un paper imprescindi-
ble. Entre els projectes de futur, 
preveu incorporar la realitat aug-
mentada i digitalitzar tot l’arxiu 
històric.  3Pàg. 26

Álex 
PASTOR
Alcalde 
de Badalona

EEEE
Badalona és una meca per a joves 
patinadors gràcies a l’skatepark Ago-
ra, estrenat el 2015. L’aposta per 
aquest esport puja de nivell amb el 
primer centre tècnic de skate euro-
peu, amb la vista posada en els Jocs 
Olímpics de Tòquio. 3Pàg. 32

Vladímir 
Jirinovski
Líder ultranacio-
nalista rus

EEEE
En l’escalada de confrontació entre 
EUA i Rússia, que cada vegada s’as-
sembla més a la guerra freda, les de-
claracions del líder ultra en què asse-
gura que Moscou «té capacitat per a 
una altra carrera armamentística» 
afegeixen més llenya al foc. 3Pàg. 16

Pablo Derqui
Actors

EEEE
La parella es bat en un gran duel 
interpretatiu a La dansa de la ven-
gança, obra sobre la cara fosca de 
les relacions amoroses que s’estre-
na avui a La Villarroel . 3Pàg. 53

Laia Marull
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«Aquesta és una obra 
que et fa pensar»

MARTA CERVERA 
BARCELONA

Malgrat ser cada vegada més 
requerit en el cine i la televi-
sió, Pablo Derqui (Calígula, Si 
no t’hagués conegut) està sem-
pre molt atent a les ofertes 
del teatre. No vol abandonar 
aquest contacte directe i veri-
table, i més quan es tracta 
d’estrenar aquest contun-
dent text. 

— ¿Què li va interessar 
d’aquesta nova obra? 
— Que era un text de Jordi Ca-
sanovas, a qui admiro. La se-
va manera d’escriure és bri-
llant i el text, nou. Em va in-
teressar perquè planteja una 
batalla dialèctica de dos per-
sonatges en temps real, en 
un present continu jugant 
amb una actriu. I tot això 
amb la Laia, que és un plus, i 
el Pere Riera com a director, 
un altre gust. 

— Defineixi el seu personatge. 
— És un editor d’èxit fet a si 
mateix. Té la seva pròpia em-
presa, guanya diners i li va 
molt bé. Té el do de la paraula 
i una opinió per a tot, s’ha cre-
at un personatge social que 
funciona bé. A diferència 
d’ella, que és més emocional, 
ell és més retòric. Darrere, pot-
ser s’amaga un altre tipus de 
persona amb maneres de ser 
menys correctes. 

— ¿El repte més gran? 
— Sostenir el vaivé que plante-
ja l’obra, un artefacte teatral 
molt precís. Tot està calculat 
per fer dubtar l’espectador jut-
ge que assisteix a aquesta gran 
bronca de parella. De vegades 
es decantarà per un, d’altres, 
per l’altre. Hi ha coses que van 
canviant i detallar-les és com-
plicat.  

— ¿Com ha sigut el retroba-
ment amb Laia Marull? 
— Fàcil. És algú amb qui em 
sento molt a gust, com si fos 
família. La Laia és una actriu 
molt generosa. Té inculcat 
això que actuar és jugar. Li 
agrada llançar-se i arriscar-
se, una cosa molt llaminera i 
divertida que fa que tot sigui 
molt de veritat. 

PABLO DERQUI Actor de ‘La dansa de la venjança’

— ¿Disfruten amb aquest cara 
a cara? 
— Sí, però això no treu que hagi 
sigut complicat, sobretot cali-
brar les intensitats. El que es 
busca és sorprendre l’especta-
dor. Primer fer-lo pensar una 
cosa i després una altra. 

— ¿Què tal amb Pere Riera, el 
director? 
— És una persona molt meti-
culosa. I precís com si fos un 
cirurgià. A més, li agrada 
acostar-se als actors. Ens ob-
serva i ens acompanya molt. 
No havia treballat mai amb 
ell i és un plaer. Estem ansio-
sos per saber com respondrà 
el públic. 

— ¿Com hauria de sortir del 

teatre? 
— Com una experiència tea-
tral contundent, d’aquestes 
que necessites respirar pro-
fundament a l’acabar. Si la 
gent ve en grup hi haurà 
discussió perquè és una 
peça que et fa pensar . No és 
complaent, et molesta. I a 
cadascú el xocarà més per 
una cosa o per una altra. 
Però no li dona la raó a nin-
gú. 

— ¿Què serà el pròxim que 
veurem de Pablo Derqui? 
— Està per estrenar una sèrie 
a TVE-1, Monteperdido. I, des-
prés Com els grecs, al Lliure, di-
rigida per Josep Maria Mes-
tres, amb Mercè Arànega, 
Pep Cruz i Sílvia Bel. H

Explosiu duel actoral en escena LLL

ALBERT BERTRAN

«El públic sortirà 
tocat i enfonsat»

M. C.  
BARCELONA

Laia Marull (Incendios, Te doy 
mis ojos) sap que saltaran les 
espurnes en escena amb La 
dansa de la venjança, el nou de 
Jordi Casanovas. Però aquest 
tipus d’experiències al límit 
és el que disfruta. Sobretot, si 
té com a company a un actor 
com Derqui, amb qui ja ha 
treballat a Hedda Gabler i Ro-
berto Zucco. 

—  ¿Què li va interessar de La 
dansa de la venjança? 
— Em va semblar un artefacte 
teatral brutal. Em va encantar 
la seva intensitat perquè són 
dos personatges que entren 
en escena i no surten fins al fi-
nal. I es van provocant l’un a 

LAIA MARULL Actriu al mateix muntatge

l’altre tot el temps. Té alguna 
cosa de «cine verité» que et per-
met mirar a través de l’espiell 
però també és un gran arte-
facte teatral. Aquesta obra de 
Jordi Casanovas interpel·la 
molt el públic. Les experièn-
cies pròpies o alienes, les opi-
nions que tots tenim sobre re-
lacions de parella fan que 
t’arribi. Segur que la gent sor-
tirà parlant de La dansa de la 
venjança. 

— Defineixi el seu personatge. 
— És pintora i ha anat a viure 
a un pis més petit amb el seu 
fill després del divorci. Ella 
mateixa admet que de jove 
tenia un humor macabre. A 
més, ha tingut algun proble-
ma psicològic i el seu nivell 

intel·lectual, igual com el 
del seu exmarit, és alt. 

— ¿El que passa allà pot pas-
sar a qualsevol casa? 
— Bé, cada parella és un 
món però sí hi ha molts 
punts en comú amb coses 
que hem vist en altres sepa-
racions. En aquest sentit sí 
que pot passar a qualsevol 
casa. Però alerta, aquesta és 
una parella molt particu-
lar. Si arriben tan a l’ex-
trem és perquè arrosseguen 
una sèrie de malentesos 
que no han resolt. 

— Malgrat la tensió que ge-
nera, sembla que s’estan di-
vertint.  
— (Riu). Aquesta professió és 
de bojos. En general, com 
més tràgic, més dramàtic o 
més extrem sigui un paper, 
millor. Aquesta obra ho té 
tot i, a més, amb Derqui em 
sento lliure, jugo, em diver-
teixo. Sé que si li llanço una 
pedra me la tornarà. 

— Serà tot un duel teatral. 
— En aquesta obra estem en 
situació d’alerta contínua 
perquè no hi ha xarxa. Però 
aquest tipus de reptes ens 
encanten. Amb Pablo Der-
qui em diverteixo molt. 

— ¿Com ha sigut el treball 
amb Pere Riera, el director? 
— No imposa res d’entrada. 
Primer et deixa fer i després 
té l’habilitat de trobar una 
cosa que et fa modificar to-
tes les altres coses. I això és 
molt interessant. 

— ¿Com li agradaria que sor-
tís el públic de la sala? 
— Tocat. Tocat i enfonsat. 
M’agradaria que els fes re-
flexionar sobre la seva vida i 
les seves pròpies misèries.  

— ¿Quins projectes li espe-
ren? 
— El pròxim serà el muntat-
ge de Mariana Pineda, dirigi-
da per Javier Hernández Si-
món. I en cine, està pendent 
d’estrena La inocencia, l’ope-
ra prima de Lucía Alemany. 
Interpreto la mare d’una 
adolescent. H

Jordi Casanovas, un dels autors  més potents de la seva genera-
ció, dissecciona la cara fosca de les relacions amoroses a ‘La dansa 
de la venjança’, que mostra una parella en la seva primera trobada 

després de la firma del seu divorci. Pablo Derqui i Laia Marull es baten 
en duel, de la tendresa inicial als retrets per culminar en una espiral in-
fernal. Dirigeix Pere Riera i s’estrena avui a La Villarroel.

Pablo Derqui i Laia 
Marull, cara a cara  
a La Villarroel.


