
2 LAVANGUARDIA DIJOUS, 13 SETEMBRE 2012

Auður Ava Ólafsdóttir

Daniel Martínez, president
de l’Associació d’Empreses

deTeatre deCatalunya, va presen-
tar ahir el balanç de la temporada
teatral passada, que
va desafiar la crisi
aconseguint 210.543
espectadors de paga-
ment més que l’any
anterior. PÀGINA 28

Daniel Martínez

L’ambaixador dels EUA a
Líbia, Chris Stevens, vamo-

rir en l’atac contra el consolat del
seu país a Bengasi, per un vídeo
crític ambMahoma.
El president del Par-
lament, Al-Magarif,
no va saber evitar
aquest atac malgrat
criticar-lo. PÀGINA 1

LÍDER DEL PARLAMENT LIBI
Muhammad al-Magarif

El nou director d’informa-
tius de Televisió Espanyola

és responsable de la segona
edició del Telediario de dimarts,
que incomprensible-
ment va relegar la
manifestació multi-
tudinària deBarcelo-
na a la cinquenanotí-
cia del dia. PÀGINA 12

DIR. SERV. INFORMATIUS RTVE
Julio Somoano

La temporada passada, en
la qual va celebrar el desè

aniversari, CaixaForum va supe-
rar el milió de visitants, un 33%
més que l’anterior,
segons va informar
ahir la directora ge-
neral adjunta de la
Fundació La Caixa.
PÀGINA 31

DIR. DE LA FUNDACIÓ LA CAIXA
Elisa Durán

L’escriptora islandesa va ir-
rompre fa un any amb la

sorpresa de Rosa candida, i ara
torna amb La mujer es una isla,
una original no-
vel·la sobre una do-
na de trenta-i-tants
que es refà després
d’una doble ruptura
sentimental. PÀG. 30

ESCRIPTORA ISLANDESA

PRESIDENT D’ADETCA

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Treballar al Pakistan
Un incendi ahir va matar al-
menys 289 obrers tèxtils a
Karachi, la pitjor tragèdia indus-
trial de la història del Pakistan,
un país on les fàbriques
que semblen presons. PÀGINA 7

POLÍTICA

L’escàndol Urdangarin
Iñaki Urdangarin vol evitar que
l’incriminin per delictes fiscals
–segons ell prescrits–, concreta-
ment, les irregularitats detecta-
des entre el 2003 i el 2005
a l’Institut Nóos. PÀGINA 15

EDITORIALS

Els temes del dia
La sentència de la justícia
alemanya favorable al fons de
rescat europeu; i la desmesura-
da reacció dels islamistes
radicals a una obra documental
que ha endolat el consolat dels
EUA a Bengasi. PÀGINA 16

OPINIÓ

Una lliçó
“Era evident –diu Lluís Foix–
que la classe política no
presidia la manifestació que
diumenge va desbordar els
carrers del centre de Barcelona
per demanar la independència
de Catalunya. Els polítics que
desfilaven no la van convocar i
tampoc no els van consultar el
lema que presidia la marxa mas-
siva, que va transcórrer en un
to festiu i tranquil”. PÀGINA 20

TENDÈNCIES

Una inversió rendible
Invertir en educació és rendi-
ble des del punt de vista econò-
mic. Això no és un lema, sinó
una de les conclusions d’un
estudi de l’Observatori sobre
Capital Humà a Espanya de
BBVA Research. PÀGINA 24

CULTURA

La temporada
Els teatres de Barcelona
han aconseguit durant aquesta
passada temporada 210.543
espectadors de pagament més
que l’anterior, amb un total de
2.647.440, gairebé 2.900.000
si hi afegim les entrades dels
professionals i les invitacions
dels dies d’estrena. PÀGINA 28

ESPORTS

Els cinc punts
David Villa admet que el vesti-
dor blaugrana no esperava te-
nir 5 punts d’avantatge sobre el
Reial Madrid després de només
3 jornades de Lliga, i va apel·lar
a fer esforços extra per mante-
nir-lo. Començant per aquest
dissabte a Getafe. PÀGINA 39

ECONOMIA

Lluita contra el frau
L’Agència Tributària ha
recaptat 6.415 milions d’euros
els set primers mesos de l’any,
cosa que suposa un 15,3% més
que durant mateix període de
l’any abans. Hisenda ha posat
la lupa en els grans patrimonis
i empreses per lluitar contra
el frau. PÀGINA 50
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L A decisió de la secció primera de l’Audiència
Nacional que confirma la llibertat condicional
de l’etarra Uribetxeberria, malalt de càncer
amb una esperança de vida d’un any, tanca un

capítol de la recent vida política espanyola que mai no
s’hauria d’haver produït. Davant una decisió reglada del
Ministeri de l’Interior i perfectament justificada del jut-
ge de vigilància penitenciària, José Luis Castro, es va
posar en marxa una campanya insòlita que cercava fona-
mentalment presentar el ministre de l’Interior com un
governant que violentava la política antiterrorista segui-
da pel PP fins ara i forçava la legalitat en benefici propi.
El ministre no era, òbviament, la peça política a cobrar-
se, sinó que s’apuntava com més amunt millor. “Per què
consent Rajoy tot això?”, s’assenyalava a través de múlti-
ples altaveus en un intent que no buscava cap altra cosa
que fer ressaltar la seva debilitat. Tot plegat, com en oca-
sions anteriors, venia del propi partit, no pas de l’oposi-

ció de Rubalcaba, i tenia en l’exministre de l’Interior Jai-
me Mayor Oreja l’ariet contra la decisió de Fernández
Díaz. La decisió de l’Audiència Nacional per quatre vots
a un no tornarà a curt termini la unitat en aquesta matè-
ria al si del PP. La fractura ha estat important en contra-
posar-se la llibertat condicional d’un assassí malalt de
càncer que no ha demanat perdó amb els drets de les
víctimes i l’ofensa que suposava la concessió del tercer
grau a qui va ser l’escarceller d’Ortega Lara durant el seu
interminable segrest. D’un temps ençà, una majoria de
partits molt àmplia –només en queda fora UPyD– ha
assolit un raonable consens en política antiterrorista. Tot
plegat és molt positiu i s’ha de mantenir.
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La supervivència del teatre

c

Elsdrets d’autor
d’‘El padrí’

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

Atrapat en el temps

Cursa solidària
de laMercè

LA SEGONA

ÍNDEX

F eia més de dues hores i mitja que presidia la inau-
guració del curs de la Universitat Rovira i Virgili
(URV), quan li va tocar el torn al president de la

Generalitat, Artur Mas. Mentre a l’exterior, cuejaven i se
sumaven les reaccions sobre la manifestació independen-
tista de la Diada i sobre la seva pròpia compareixença
de primera hora del matí, ahir Artur Mas va presidir
estoic, a l’escenari de l’auditori Josep Carreras de Vila-
seca, una sessió acadèmica amb què també es commemo-
raven els vint anys de la URV. Es va presentar la memò-
ria anual, hi va haver lliçó inaugural, es van lliurar pre-
mis de doctorat, del consell social i medalles de reconei-
xement. Hi va haver intervenció musical i tres discursos
més abans de la intervenció de Mas. I va arrencar: “Hau-
ríem d’acostumar-nos a fer horaris europeus... En funció
del que està passant i tenint en compte que són gairebé
les tres de la tarda... seria convenient”. I la seva, va ser la
frase més aplaudida de l’acte.

Poques vegades un balanç positiu d’una determina-
da activitat econòmica ha estat presentat amb una
sensació tan agredolça. Parlem de les dades d’assis-

tència al teatre presentades ahir per l’Associació d’Em-
presaris de Teatre de Catalunya (Adetca), que assenyalen
que la temporada passada es va tancar amb 210.543 es-
pectadors més de pagament que l’anterior. Una dada a
destacar és que l’increment més important es va produir
al teatre convencional: 108.427 espectadors més, per
84.654 del musical. La lírica i la dansa, tanmateix, van
perdre assistència. Aquest balanç, molt positiu en el con-
junt, pot resultar enganyós si no es té en compte que a
partir d’abril es va registrar una frenada en el nombre
d’espectadors, coincidint amb l’impacte de la crisi. I, so-
bretot, si es preveu l’efecte que pot tenir la pujada de
l’IVA fins al 21%. És una llàstima que una activitat que
havia sabut adaptar-se a la crisi com poques hagi d’afron-
tar ara els efectes d’una mesura tan difícil de justificar.

La cursa de la Mercè, la
popular cursa de la festa
major de Barcelona, aporta-
rà 80.000 euros a quatre
entitats socials, a les quals
es destinarà la recaptació
dels 16.000 participants (dos
mil més que l’any passat)
d’aquesta prova atlètica
que es disputarà diumenge
vinent 16 de setembre.
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Els hereus
de Mario Puzo
s’enfronten a
la companyia
Paramount
pels drets
d’autor de la
saga El padrí.
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FOTOS PANORÀMIQUES
Oferim tres fotografies
panoràmiques de la
manifestació de dimarts en 360º.

NOTÍCIA
Diversos experts detallen
les passes que cal seguir per
a una Catalunya independent.

E-KONOMIA
El professor Xavier Sala i
Martin explica en aquest
capítol què és el risc moral.

ESTRENES NOW!
Somniava Philip K. Dick
amb ovelles elèctriques?
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