
2 LAVANGUARDIA DIVENDRES, 1 FEBRER 2013

Sílvia Soler

Analitzar les cèl·lules que
s’escapen d’un tumor i

circulen per la sang indica si un
càncer de mama respon bé al
tractament, segons
una investigació
realitzada per Josep
Baselga a l’Hospital
General de Massa-
chusetts. PÀGINA 26

Josep Baselga

Aquest tècnic, responsable
de l’equip femení olímpic

de judo japonès, ha hagut de
presentar la dimissió després
que fos acusat de
bufetejar i colpejar
quinze judokes amb
una canya de bam-
bú durant els entre-
naments. PÀGINA 50

ENTRENADOR DE JUDO JAPONÈS
Ryuji Sonoda

Les represàlies contra els
tuareg i els àrabs s’han

desencadenat a les ciutats allibe-
rades dels islamistes per les tro-
pes franceses ymali-
anes, obrint dubtes
sobre la reconcilia-
ció del país que pre-
sideix, de moment,
Traoré. PÀGINA 4

PRESIDENT INTERÍ DE MALI
Dioncounda Traoré

Boí Taüll Resort ha tornat
a iniciar els tràmits per a la

seva ampliació, que requerirà
una inversió de 60 milions d’eu-
ros. El complex ha
sortit del concurs
de creditors i vol
guanyar mida per
poder assegurar la
viabilitat. PÀGINA 63

DIRECTOR EXECUTIU DE BOÍ TAÜLL
Jordi Sabaté

El 33è premi Ramon Llull
ha recaigut en l’escriptora

de novel·les populars Sílvia So-
ler, pel llibre L’estiu que comen-
ça. El guardó, convo-
cat per Planeta, va
ser lliurat ahir a la
nit per Artur Mas
en el Palau de la Ge-
neralitat. PÀGINA 34
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

La pau al Japó
El primer ministre japonès, el
conservador Shinzo Abe, vol
modificar la Constitució del
país perquè el Japó deixi de
renunciar a la guerra “per sem-
pre”, com passa ara. PÀGINA 8

POLÍTICA

Jaume Camps, advocat
L’exdiputat de CiU Jaume
Camps, imputat en el cas
Palau, explica que “tots” els
diners que va rebre de Fèlix
Millet van ser per la seva
feina com a advocat. PÀGINA 16

EDITORIALS

Els temes del dia
L’espiral de desvergonyiment
i de corrupció que manté a la
ciutadania estupefacta; i la
lluita dels Estats Units contra
la immigració il·legal. PÀGINA 18

OPINIÓ

L’elecció d’Obama
Pascal Boniface comenta que
l’elecció de Chuck Hagel com
a secretari de Defensa per
Barack Obama ha sorprès i no
perquè sigui republicà. El seu
predecessor, recorda, també ho
era i hi ha una llarga tradició
nord-americana de nomena-
ments que no pertanyin al
partit del president, especial-
ment en el cas del Departa-
ment de Defensa. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Menors i monstres
La secció de menors de la
Fiscalia de València proposarà
una modificació del Codi
Penal perquè els robatoris
realitzats per menors dins
de la família, així com les
destrosses que provoquin a
la llar, no siguin exempts de
responsabilitat penal. PÀGINA 27

CULTURA

Festival de guitarra
El festival de guitarra de Barce-
lona, que arrenca la setmana
que ve amb un concert de Vini-
cio Capossela, arriba a la cita
amb la seva afició fidel amb
novetats de tot tipus. PÀGINA 36

ESPORTS

Caritat i màrqueting
David Beckham, el més elegant
i glamurós jugador de futbol
del món, servirà d’aquí al final
de temporada a les files del
Paris Saint Germain (PSG) i ho
farà de franc: destinarà el seu
salari –els seus ingressos de
veritat procedeixen dels con-
tractes publicitaris– a obres
de caritat i així s’ha encarregat
d’esbombar-lo. PÀGINA 49

ECONOMIA

Notícies positives
El mes de gener ha arribat amb
les rebaixes i provocat un des-
cens de l’IPC de l’1,4%. Això ha
permès moderar la taxa d’infla-
ció fins al 2,6%. Una notícia
positiva que se suma a una
reducció del dèficit i que con-
firma que millora la competiti-
vitat de l’economia. PÀGINA 55
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EN poques ocasions un partit polític queda
durant unes hores en estat de xoc. Ahir vam
assistir, segurament, a un d’aquests moments
amb el Partit Popular. Va ser després que el

diari El País publiqués una documentació manuscrita
atribuïda a l’extresorer del partit Luis Bárcenas en què
es detallen pagaments a la cúpula de l’organització en-
tre el 1990 i el 2008. A les presumptes notes de Bárce-
nas apareixen els principals dirigents com a receptors
dels diners i, malgrat això, les negatives de tots ells, les
demandes anunciades per defensar-se o les explicacions
de la secretària general del PP, María Dolores de Cospe-
dal, han quedat molt lluny de ser les apropiades en una
jornada convulsa. Cal que s’expliqui amb precisió d’on
van sortir aquests diners i que s’aporti documentació
per acreditar que figuren en la comptabilitat de la treso-
reria del partit. La societat espanyola n’està tan farta, de
la corrupció, que segurament els terminis que el PP

s’havia fixat per explicar-se documentalment quan es va
saber que Bárcenas disposava en un compte a Suïssa de
fins a 20 milions d’euros han quedat ultrapassats. I enca-
ra que avui no ho és, la manera com el PP manegi el
polvorí en què s’asseu pot acabar derivant en una crisi
interna important, fins i tot amb repercussions al si del
Gabinet. En un moment en què a Espanya sembla que
s’acumulen diferents crisis és més important que mai
retenir una certa credibilitat a l’exterior que passa bàsi-
cament pel Govern. Un Executiu amb majoria absoluta,
sens dubte, però que necessitarà molt més que tanca-
ments de files i sortides en bloc dels seus dirigents si
vol superar el malestar i el desconcert del carrer.
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Un futbol sense racisme

c

BarbraStreisand
cantarà enelsOscar

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

AlCercle del Liceu ambboina

Habitatges
aïllats

LA SEGONA

ÍNDEX

E l Cercle del Liceu, un club de Barcelona amb una
llarga tradició de suport a l’òpera i l’art, manté
entre les seves normes l’obligació de portar corba-

ta. Una norma aquesta que col·lideix de vegades amb l’es-
til informal dels artistes. Tampoc no s’ha d’exagerar: hi ha
un marge de tolerància. Hi ha hagut artistes que han acu-
dit a actes recents vestits amb formalitat, encara que sen-
se corbata. Per tot això, hi havia expectació per com acu-
diria Carlus Padrissa, cofundador de la Fura dels Baus
–ara una firma cobejada per totes les òperes del món però
durant molts anys el grup de teatre més transgressor que
es recorda– a un acte en el Cercle. Finalment, el furero va
anar a la trobada amb una impecable corbata. Això sí, per
no acabar de diluir-se del tot en la formalitat de l’ambient
es va permetre un gest de rebel·lia: va coronar el seu cap
amb una boina. En el col·loqui posterior al dinar, Padrissa
va revelar que la seva indumentària tenia missatge: era un
homenatge a l’habitual indumentària de Wagner.

E l futbol professional s’ha convertit en l’abocador de
les tensions i les frustracions del dia a dia. Per això
tendim a perdonar-l’hi tot. De vegades, sobre la

gespa es produeixen agressions que al carrer acabarien
amb el culpable detingut, però es castiguen sempre amb
sancions dins de l’àmbit esportiu, en ocasions amb sorpre-
nent tebiesa. Un altre fenomen amb què a Espanya s’és
extremadament tolerant és amb el racisme en camps de
futbol. Crits de simi com els que va haver de suportar
dimecres Dani Alves en el Bernabeu poden escoltar-se en
molts camps. En el Camp Nou, sense anar més lluny. Però
caldrà esperar que un jugador es cansi i prengui el camí
dels vestidors –com va fer Boateng, jugador del AC Mi-
lan– perquè les autoritats esportives es prenguin l’assump-
te seriosament. Minimitzar la presència del racisme als
estadis no és una utopia: ja que ens atreu tant el futbol
anglès, només cal fixar-se en el model que apliquen allà
de tolerància zero i adaptar-lo.

L’increment de robatoris
amb violència provoca que
alguns veïns d’urbanitzacions
de l’Empordà es plantegin
abandonar les actuals residèn-
cies i traslladar-se a viure
als centres urbans fugint
d’aquesta xacra, mentre que
Interior demana més temps
perquè el dispositiu policial
pugui donar els seus fruits.
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Barbra Streisand
cantarà en viu
en la cerimònia
dels Oscar per
primera vegada
des del 1977,
quan va entonar
Evergreen.
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L’Informer traspassa fronteres.

ENTREVISTA
“M’estranya molt que no hi
hagi tríades a Barcelona”,
diu l’escriptor Andreu Martín.
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¿El Govern ha de pagar amb
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“Undesnonament triga un any”,
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