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Katharina Wagner

Isidre Fainé presideix La
Caixa i la seva fundació,

que ahir va lliurar junt amb els
Reis les beques que atorga l’en-
titat per cursar es-
tudis de postgrau a
l’estranger per va-
lor de 8,1 milions
d’euros a 124 estu-
diants. PÀGINA 26

Isidre Fainé

A la primera condemna, el
TPI va declarar culpable

Lubanga (51) de reclutar nens i
nenesmenors de 15 anys per por-
tar-los al front a la
guerra d’Ituri, a la
RD Congo. Però no
el va condemnar
per abusos sexuals i
de treball. PÀG. 7

EXCAP REBEL DE LA RD CONGO
Thomas Lubanga

Alstom ha aconseguit per a
la seva planta de Santa Per-

pètua de Mogoda el contracte
per subministrar el tramvia de
Nottingham, al Reg-
ne Unit. És una mi-
ca d’oxigen per a la
planta, ja que li asse-
gura 13 mesos a ple-
na capacitat. PÀG. 63

PRESIDENT D’ALSTOM ESPANYA
Pedro Solé

La companyia La Cubana,
que dirigeix Jordi Milán,

va estrenar ahir a la nit a Barcelo-
na la seva nova peça, Campana-
des de boda, un casa-
ment esbojarrat on
un dels nuvis és un
actor de Bollywood;
i els convidats, el pú-
blic... PÀGINA 36

DIRECTOR DE LA CUBANA
Jordi Milán

La besnéta de Wagner, que
considera que el públic del

Liceu és idoni per al repertori
wagnerià, garanteix qualitat en la
interpretació de les
tres òperes amb què
el Festival Bayreuth
desembarcarà a la
Rambla aquest se-
tembre. PÀG. 34

CODIRECTORA DE BAYREUTH

PRESIDENT DE LA CAIXA

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

La Xina té poder
El primer ministre xinès, Wen
Jiabao, demana un canvi més
profund en el lideratge del
Partit Comunista i en la gestió
econòmica del país. PÀGINA 8

POLÍTICA

Els saquejadors
Fèlix Millet i Jordi Montull
afronten la primera petició de
pena pels escàndols del Palau
de la Música. L’Orfeó Català-
Palau de la Música demana
per a ells sis anys de presó
per un dels fraus. PÀGINA 15

EDITORIALS

Els temes del dia
El revisionisme europeu
que sembla que s’ha instal·lat
a França a propòsit de les
eleccions presidencials; i
el record de l’11-M, que es
mereix un respecte. PÀGINA 18

OPINIÓ

‘Coses molt estranyes’
Ian Buruma afirma que “Rick
Santorum, exsenador dels Es-
tats Units que aspira a obtenir
la candidatura republicana
per enfrontar-se al president
Barack Obama aquest any, ha
dit unes coses molt estranyes
sobre els Països Baixos”. PÀG. 19

TENDÈNCIES

El campus de la Masia
De la mateixa manera que
la Masia és tot un referent per
al futbol base arreu del món,
ara el Barça pretén impulsar
un projecte de formació univer-
sitària que tindrà el nom del
club català. I el club i els rec-
tors de la Xarxa Vives, una
plataforma que aplega 21
universitats de parla catalana,
públiques i privades, ja han
fet el primer pas. PÀGINA 29

CULTURA

Un moment dolç
Si faltava alguna prova que el
pop-rock que s’està creant a
Catalunya i les Balears en els
últims temps viu un moment
especialment dolç, ha arribat
en forma de reconeixement
espectacular de l’Institut
Ramon Llull a 16 grups i solis-
tes catalans i balears. PÀGINA 37

ESPORTS

La ruïna del futbol
Els estadis rugeixen, els equips
presenten fitxatges milionaris,
però la Lliga de les estrelles té
una cara fosca. El futbol espa-
nyol amenaça ruïna. El deute
és tan gran que no sols com-
promet el futur del negoci sinó
que suposa un llast sever per a
les arques públiques. PÀGINA 49

ECONOMIA

Manuel Pimentel
El Govern central ha proposat
l’exministre Manuel Pimentel
com a mitjancer en el procés
de negociació entre els sindi-
cats i la companyia aèria Iberia,
a petició dels ministeris d’Ocu-
pació i Seguretat Social i del
Ministeri de Foment. PÀGINA 58
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L A imparable lluita contra els fumadors no
ha acabat i els nous paquets de tabac tin-
dran nous ingredients per foragitar-ne els
compradors. La Comissió Europea, que ha

guanyat la batalla –hi ha una opinió pública cada ve-
gada més oberta a qualsevol iniciativa restrictiva–, es
disposa ara a incorporar imatges dissuasives de gran
dimensió a les dues cares del paquet i a relegar la mar-
ca a un paper molt subsidiari. Segons la Comissió Eu-
ropea, fins a 650.000 persones moren prematurament
al continent per consum de tabac. Una xifra que s’ha
anat reduint d’una manera substancial en els últims
temps, malgrat que continua sent excessivament ele-
vada, tant, que es calcula que el 2020 el de pulmó se-
rà el càncer més letal per a les dones. Ha plogut molt
des que el 1989 es va adoptar la primera gran mesura
dissuasiva quan se’n van prohibir els anuncis a la tele-
visió. Va ser el principi d’una important sensibilitza-

ció que va assolir el seu èxit social més important, a
Espanya, quan es va aconseguir que es prohibís fumar
en restaurants i bars. Una mesura no exempta de polè-
mica i que va semblar que fins i tot el nou Govern
modificaria. Avui, immersos en una greu crisi econò-
mica, s’ha optat intel·ligentment per no tocar aquesta
qüestió i no obrir novament un esvoranc entre fuma-
dors i no fumadors en una qüestió on s’havia arribat a
una pau desigual però necessària. Ningú no s’imagina
seriosament l’Executiu fent un pas enrere. Són els
nous temps d’una societat que ha acceptat que el
tabac mata i que d’una manera molt majoritària
educa els fills perquè no segueixin el camí dels pares.
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Humor contra la crisi
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Pròximcasament
d’Iniesta, aAltafulla

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

El polític novel·lista

Estació amb
patrocinador

LA SEGONA

ÍNDEX

D esprés de l’èxit de públic i de crítica que va asso-
lir la seva primera novel·la, El somni de Farringdon
Road, ambientada en la guerra civil espanyola i

en el paper que hi van tenir els brigadistes internacio-
nals, el tinent d’alcalde d’Urbanisme de l’Ajuntament de
Barcelona, Antoni Vives, presenta avui a la Fundació
RBA (Diagonal, 189, a les 20 hores) la que és la seva sego-
na obra de ficció. Les banderes de l’1 d’abril (La Magrana)
narra les peripècies de tres personatges en un relat que
comença amb l’entrada de les tropes franquistes a Chin-
chón i que abasta quinze anys. Amb la seva primera no-
vel·la, Vives va aconseguir el premi Crexells de l’Ateneu
Barcelonès. Abans, el polític ara novel·lista havia desenvo-
lupat una extensa obra en el camp de l’assaig, amb llibres
com El nacionalisme que ve, amb el qual va obtenir el pre-
mi Octubre. Vives dirigeix l’àrea d’Hàbitat Urbà, que assu-
meix, entre d’altres, les competències d’Urbanisme, Infra-
estructures, Medi Ambient i Serveis Urbans.

Contra les preocupacions derivades de la crisi eco-
nòmica, sentit de l’humor. Avui aquest lloc comú
té més sentit que mai, perquè el món de l’especta-

cle presenta dificultats que en alguns casos n’amenacen
els projectes artístics mateixos. És a dir, només la respos-
ta del públic pot permetre la supervivència de grups
musicals o companyies de teatre que han vist com des-
apareixien del mapa els seus principals ocupadors: els
ajuntaments. Per descomptat, el públic no hi anirà si
no se li ofereix qualitat. I en això sembla que ha encer-
tat La Cubana, l’històric grup català que ha convertit
l’estrena al teatre Tívoli de Campanades de casament en
un autèntic desafiament a un futur incert. Ha passat
molt de temps des que els actors de la companyia veni-
en pedres en una parada de mercat durant l’enyorat
festival de Sitges. Molt de temps, d’èxits i també de tri-
bulacions. Una història, la de La Cubana, que mereix
continuar escrivint-se.

Els passatgers de Sol, la més
cèntrica i connectada de
totes les parades de la xarxa
del metro de Madrid, baixen
des de fa uns dies en una
nova estació. Es tracta de
l’estació Sol Galaxy Note,
és a dir, el nom d’una
tauleta petita, o un mòbil
molt gran, que ha pagat per
apadrinar aquesta estació.
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Andrés Iniesta
contraurà ma-
trimoni amb
Anna Ortiz a
Altafulla quan
acabi la seva
participació
a l’Eurocopa
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VIDEONOTÍCIA
EnricGómez, l’únic atleta espa-
nyol que correrà la marató del
Pol Nord, diu que els óssos po-
lars i suar en són els principals
perills.

NOTÍCIA
La consulta del taxi divideix el
sector.

ESTRENES NOW
De gimcana per Nova York.

HIPERLOCAL
Família, escola i policia vetlla-
ranperquè els nens vagin a clas-
se al Baix Llobregat.


