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David Costa

Amb Per Wahlöö, mort el
1975, va donar vida a Mar-

tin Beck, el policia insubornable.
La premsa sueca va arribar a titu-
lar que Beck hagués
resolt l’assassinat
d’Olof Palme. L’au-
tora va rebre ahir el
premi Carvalho BC-
Negra. PÀG. 30

Maj Sjöwall

L’arquitecte (61), com si en
no tingués prou amb les de-

núncies i desviacions de pressu-
post d'obres seves per mig món,
veu ara com els ex-
perts alerten de
bombaments i arru-
gues a la coberta del
Palau de les Arts de
València. PÀGINA 28

ARQUITECTE
Santiago Calatrava

La xenofòbia existeix a
Sud-amèrica. El vídeo d’un

escamot de l’Escola Naval a Vi-
nya del Mar (Xile) ha causat pro-
blemes diplomàtics.
El ministre de De-
fensa, RodrigoHinz-
peter (47), hade con-
trolar aquest greu
problema. PÀGINA 8

MINISTRE DE DEFENSA DE XILE
Rodrigo Hinzpeter

Després demesos de finan-
çament, l’Ajuntament de

Vilafranca, que presideix l’alcal-
de Pere Regull, ha tancat el con-
veni que donarà peu
a la nova Escola Su-
perior del Cava i el
Vi (Escavi), una busi-
ness school per al
sector. PÀGINA 55

ALCALDE DE VILAFRANCA
Pere Regull

La cultura es reinventa per
la crisi. Amb èxit. El pro-

ductor teatralDavidCosta va pro-
posar a la Sala Beckett que el pú-
blic pagués la fun-
ció després de veu-
re-la. I el preu que
veiés just. La recap-
tació de la Beckett
ha pujat. PÀGINA 30
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Fins i tot a Israel
Alguna cosa es mou a la dreta
israeliana. Membres del Likud
han criticat –públicament i a
porta tancada– la construcció
als assentaments jueus de Cis-
jordània. PÀGINA 6

POLÍTICA

Embargats
Iñaki Urdangarin i el seu exso-
ci, Diego Torres, van deixar
passar el termini per pagar la
fiança de 8,2 milions d’euros
que els va imposar el jutge. Ara
afronten l’embargament. PÀG.14

EDITORIALS

Els temes del dia
Les relacions entre l’Iran i
Egipte; la fortalesa de l’euro; i
la tornada de Bustos a l’alcaldia
de Sabadell. PÀGINA 16

OPINIÓ

Costa, costa, costa...
Costa d’entendre que molts
governants tinguin menys cons-
ciència que els ciutadans de la
situació dramàtica per la qual
estem transitant. Costa d’enten-
dre que els líders socials sentin
menys repugnància que nosal-
tres davant dels casos de cor-
rupció. Costa d’entendre que
els quadres dirigents dels par-
tits es repleguin en una defensa
corporativa dels seus interes-
sos. Costa...” Rafael Nadal tam-
bé està indignat. PÁGINA 17

TENDÈNCIES

Un raig de llum
Un grup d’investigadors de la
UAB ha aconseguit curar com-
pletament la diabetis tipus 1
(aquella en la qual hi ha una
alteració genètica i el pàncrees
no fabrica insulina) en gossos
mitjançant una única sessió de
teràpia gènica. PÀGINA 25

CULTURA

El cronista
El cronista Lluís Bonet Mojica
recupera les paraules del perio-
dista Tim Adler, autor del llibre
Hollywood i la màfia: “Holly-
wood i la màfia estan en el ma-
teix negoci perquè un ven esca-
pisme a través d’imatges parpe-
llejants i l’altre ven evasió mit-
jançant les drogues, el sexe i el
joc”. PÀGINA 31

ESPORTS

Alba surt del Callejón
Jordi Alba respon a les parau-
les de Callejón en les que acusa-
va Messi d’anomenar “ninot de
Mourinho” a Karanka i ho fa
per defensar Leo i desmentir
l’acusador. PÀGINA 41

ECONOMIA

Pisos del banc dolent
El Sareb o banc dolent ja co-
mercialitza els pisos que s’ha
quedat de la banca nacionalitza-
da a preus superiors a què apli-
caven, fins al 31 de desembre,
les mateixes caixes. L’entitat
tranquil·litza així els promo-
tors, que temien que s’accelerés
l’enfonsament dels preus de
l’habitatge. PÀGINA 48
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POTSER l’expressió de la directora de l’Agència
Tributària, Beatriz Viana, assegurant, entre in-
gènua i desprevinguda davant un micròfon
obert, que no sabia ni el que havia dit en contes-

tar molt nerviosa a una pregunta sobre Luis Bárcenas i si
s’havia acollit a l’amnistia fiscal no és un error. És una co-
sa molt més greu: una política comunicativa erràtica en
què no sabem del cert quina és l’orientació del ministeri
sobre els contribuents acollits a l’amnistia fiscal. És cert
que quan es va aprovar la llei al Congrés dels Diputats
ningú no va pensar que fossin realment la part més presen-
table de la societat els que s’acollissin a aquesta amnistia
fiscal, però la xifra que havia d’ingressar l’erari públic i el
fet que abans ja se n’haguessin fet dues més a Espanya, i
iniciatives semblants en els últims temps en altres països
de la Unió Europea, van temperar algunes de les protestes
inicials. L’explosió social a partir de diversos casos de cor-
rupció política a Espanya ha tenyit d’un vernís negatiu

aquella amnistia fiscal fins al punt que aparentment el Mi-
nisteri d’Hisenda es veu necessitat d’anar modificant dià-
riament la posició. L’últim que ens transmet és que investi-
garà els contribuents acollits a l’amnistia fiscal, cosa que la
ciutadania aplaudirà però que no és tan clar que es corres-
pongui amb l’esperit que va incorporar la llei. Però això
ara potser és el que menys importa davant l’enorme pres-
sió social que vol saber qui són els que van repatriar di-
ners seguint la crida del Govern. Ja us avanço que conèi-
xer les llistes és qüestió de temps, mentre els que tenen
diners a fora i a qui ningú no sembla perseguir no han
regularitzat els seus comptes i es fan un tip de riure. En-
creuament de somriures i retrets entre pocavergonyes.
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El teatre i la voluntat
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LaBerlinale va
obrir ahir portes

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

Copa èpica

PremisCiutat
deBarcelona

LA SEGONA

ÍNDEX

E l Reial Madrid va focalitzar l’atenció dels seus mit-
jans corporatius en la Copa del Rei de bàsquet. El
futbol blanc no promet gaire i en canvi la plantilla

de bàsquet és considerada en general com la més destaca-
da d’Europa. Així, el web del club no va estalviar eufòria
a l’hora d’analitzar les possibilitats de l’equip de Pablo
Laso en el seu enfrontament al de Xavi Pascual: “El Ma-
drid és, com a equip, millor que el Barcelona pràctica-
ment en tot. Lidera el percentatge de tir de dos i tres,
perd menys pilotes i en recupera més, per la qual cosa
s’espera que una bona acció conjunta els porti directes a
la semifinal davant el Caja Laboral o el CAI Saragossa”.
Aquest conte de la lletera va concloure amb victòria bar-
celonista (111-108) en un partit èpic, igualat, que va neces-
sitar dues pròrrogues. El Barça va imposar el cor per eli-
minar un Reial Madrid demolidor, el tècnic del qual va
oferir una anàlisi de reminiscències futbolístiques: “He
vist moltes decisions dubtoses dels àrbitres”.

L a decisió d’Hisenda de convertir la cultura en un
simple entreteniment a efectes fiscals (l’argument
aportat per a la pujada de l’IVA al 21%) ha forçat

la gent del teatre a buscar fórmules imaginatives. El que
no vol dir, ni de bon tros, que qui hagi de baixar el teló
de la seva sala ho faci per manca d’imaginació. La situa-
ció és complicada. A la caiguda de l’assistència forçada
per la crisi s’ha sumat una mesura fiscal difícil d’enten-
dre. Però, mentre s’espera una improbable rectificació
per part del Govern del PP, el sector no s’ha quedat quiet.
Una iniciativa molt interessant és la que ha posat en mar-
xa la Sala Beckett de Barcelona. Consisteix a cobrar ni
més ni menys que la voluntat als espectadors al final de
l’espectacle. En la primera sessió en què s’assajava la me-
sura, es va recaptar una mitjana de 13,33 euros per espec-
tador, una quantitat superior a la que solen cobrar aquest
tipus de sales i que parla molt de la maduresa de l’especta-
dor. Això sí, l’espectacle era molt bo.

El bar musical Heliogàbal de
Gràcia, la fàbrica de creació
Fabra i Coats, el director
teatral Jordi Casanovas i la
periodista Rosa Badia figu-
ren entre els guardonats
amb els premis Ciutat de
Barcelona 2012, que ahir va
fer públics Jaume Ciurana,
regidor de Cultura de l’ajun-
tament.
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The grandmas-
ter, de Wong
Kar Wai, que
també presi-
deix el jurat, va
obrir ahir a la
nit la 63a edició
de la Berlinale.
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E-KONOMIA
Per què s’innova menys en el
sector públic?

NOTÍCIES
Eurovegas divideix Alcorcón.

El carrer fantasma de L’Hospi-
talet.

Lluís Cartes dóna forma musi-
cal a les seves experiències de
viatge després d’un any sabàtic.

EDICIONS LOCALS
Llegiu les notícies de totes les
comunitats autònomes i de les
comarques catalanes.


