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Álex López

Un reduït grup d’alpinistes
–entre ells, Ferran La-

torre– han anat al Dhaulagiri des
d’altres muntanyes de l’Himàlaia
per intentar resca-
tar Juanjo Garra,
que dijous va tenir
un accident a uns
8.000 metres d’alti-
tud. PÀGINES 38 i 39

Ferran Latorre

Sis mesos després d’assu-
mir la direcció del Govern

japonès, ShinzoAbe intenta recu-
perar l’orgull nacional amb ges-
tos nacionalistes
que provoquen re-
cels no només dels
seus veïns asiàtics,
sinó fins i tot delsEs-
tats Units. PÀGINA 8

PRIMER MINISTRE DEL JAPÓ
Shinzo Abe

Pere Llorens i Silvestre Sis-
cart gaudeixen d’una jubila-

ció activa tot contemplant el tra-
jecte recorregut des de la creació,
a Sabadell, de la ca-
dena de restaurants
Viena el 1969, fins a
la realitat d’un grup
familiar de 1.400 em-
pleats. PÀGINA 95

CREADOR D’ESTABLIMENTS VIENA
Pere Llorens

En un moment en què les
activitats culturals viuen

hores baixes quant a la resposta
del públic, Primavera Sound bat
rècords, fins i tot
abans d’abaixar el
teló. Ahir ja hi ha-
vien assistit prop de
170.000 especta-
dors. PÀGINA 54

CODIRECTOR DE PRIMAVERA SOUND
Alberto Guijarro

Aquest entrenador d’espor-
tistes i ciclista aficionat em-

prendrà un llarg tour per Espa-
nya i França per reclamar el res-
pecte al metre i mig
de distància que els
cotxes han de man-
tenir quan hi ha ci-
clistes circulant a la
carretera. VIURE

CICLISTA AMATEUR

ALPINISTA

ELS SEMÀFORS
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PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Decisions difícils
John Kerry torna a Jerusalem
per reprendre el procés de pau
encallat des de fa quatre anys.
“Ha arribat l’hora de les deci-
sions difícils”, declara en la seva
arribada. PÀGINA 11

POLÍTICA

Circuit financer
Montoro anuncia un pla per
aturar els deutes que les comu-
nitats autònomes tenen amb
els ajuntaments i aclarir el “cir-
cuit financer” entre administra-
cions. PÀGINA 24

EDITORIALS

Temes del dia
El mandat de Xavier Trias arri-
ba a l’equador de la present le-
gislatura municipal a Barcelona;
i la reinvenció de Construmat,
el Saló Internacional de la Cons-
trucció. PÀGINA 28

OPINIÓ

Paraula d’Aznar
José Antonio Zarzalejos revisa
les últimes declaracions d’Aznar:
“Importa ben poc l’afecte, el
menyspreu o l’hostilitat que
Aznar susciti en uns i en altres
i fins i tot les seves contradic-
cions. L’única cosa rellevant
és si el que ha declarat es
correspon, totalment o en part,
amb el que pensen els electors
del PP i si –precisament per
lleialtat– és millor dir-l’hi públi-
cament a Rajoy, després d’ha-
ver-ho fet en privat, ara que li
queden dos anys per intentar
alguna esmena”. PÀGINA 35

TENDÈNCIES

Maleïdes seqüeles
El 80% dels nens amb càncer es
curen, però els tractaments dei-
xen seqüeles que els metges
intenten evitar. PÀGINA 46

CULTURA

Xemeneies sense fum
La Plataforma per la Conser-
vació de les Tres Xemeneies
edita un llibre en el qual reivin-
dica la conservació de les ins-
tal·lacions i demana que la crisi
no enfonsi la seva conversió en
un gran equipament d’interès
nacional. PÀGINA 58

ESPORTS

Eleccions al Madrid
Florentino Pérez s’inspira en
Raimundo Saporta per a les
eleccions al Reial Madrid: més
val un candidat únic que el des-
gast d’una campanya electoral.
Més val una proclamació ràpida
que una confrontació de progra-
mes i una anàlisi crítica del pas-
sat recent. PÀGINA 76

ECONOMIA

Problemes a Gazprom
Gazprom, el productor de gas
natural més important del món,
celebra els vint anys d’existèn-
cia en una situació molt difícil,
ja que s’ha adaptat tard als can-
vis revolucionaris del mercat
energètic i això li ha suposat
una pèrdua de beneficis de
l’11%. PÀGINA 92
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E LS greus disturbis d’aquesta última setmana
a Estocolm, que s’han propagat les últimes
hores per altres ciutats de Suècia, ens remun-
ten necessàriament als anys setanta, quan el

país nòrdic era exemple i admiració del Vell Continent
i sobretot dels països del sud. Suècia havia assolit en
aquells anys un Estat de benestar tan admirat per tots,
de la mà del Partit Socialdemòcrata, que el mite va con-
tinuar viu encara que la realitat a partir dels anys noran-
ta va deixar molt d’assemblar-se al que es pretenia. El
resultat va ser que l’Estat de benestar es va encongir i
es van veure perjudicats els sectors més febles de la soci-
etat. Enmig d’una crisi econòmica important, es va do-
nar pas a una col·laboració publicoprivada i a una àm-
plia llibertat d’elecció ciutadana, sempre més restringi-
da per a molts que el sistema anterior. Fa una setmana,
la policia va matar un home de 69 anys en un habitatge
del barri de Husby, on el 80% dels residents són d’ori-

gen estranger. Des d’aquell dia s’han prodigat els distur-
bis, la crema indiscriminada de cotxes i la violència als
carrers. Un fenomen que recorda el de les banlieues fran-
ceses i l’esclat que es va produir a París el 2005, quan
era ministre de l’Interior el que després seria president
de la República, Nicolas Sarkozy. A Itàlia les actituds
xenòfobes estan creixent d’una manera alarmant, men-
tre el malestar social s’estén per moltes ciutats, encara
que ara per ara amb una certa contenció. La llarga re-
cessió i l’atur comencen a fer estralls, que van més enllà
de desallotjar del poder els partits que governen. Crisi i
atur no són només una estadística negativa; comencen a
ser senyals d’alerta importants.
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RolandoVillazón i el pallasso
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Un iot alConsell
deMinistres

José Antich DIRECTOR

PÀGINES 184

PENSEM QUE...

Unpis per a expresidents

Racisme
al tren

LA SEGONA

ÍNDEX

Un magatzem de gerros xinesos? El PSOE té
el projecte d’habilitar un pis per ressituar els
seus expresidents de govern, Felipe González i

José Luis Rodríguez Zapatero. Tots dos ocupen ara els
seus respectius despatxos a l’edifici que el PSOE manté
al carrer Gobelas de Madrid, al costat de la carretera
d’A Coruña, on també té la seva seu la Fundación Ideas.
Però la necessitat fa espavilar, i la direcció federal socia-
lista ha penjat a la seu de Gobelas el cartell “es ven” o
“es lloga”, el que sigui per obtenir liquiditat atès l’ofec
econòmic i financer del partit. Si l’operació arriba a bon
port –tot i que ara el mercat immobiliari no està per ti-
rar coets–, la intenció és que González i Zapatero siguin
reallotjats en un pis que el PSOE té al carrer Ferraz, 55,
molt a prop d’on hi ha el quarter general, al número 70
del mateix carrer. Es tracta d’una planta sencera d’aquest
edifici, on els expresidents podran instal·lar-se amb el
seu personal.

L luny ja dels mals moments que va travessar fa qua-
tre anys, el tenor Rolando Villazón torna al Liceu
amb L’elisir d’amore i presenta una novel·la, Malaba-

res, ambientada en el món dels pallassos. Perquè la lògica
dels clowns, als quals se’ls pot desbaratar la bicicleta que
tenen entre mans però que després d’operacions de mun-
tatge esbojarrades acaben construint amb les peces un
bonic instrument musical, ha servit perquè superés el
quist que li impedia de cantar. Ningú no volia operar-lo
fins que un doctor, diu, amb mentalitat de pallasso com la
seva, va reconèixer que era científicament cert que no hi
havia res a fer amb el seu nòdul, però que tampoc no es
podia explicar com havia pogut cantar amb aquestes cor-
des vocals. Per aquesta lògica, l’hi volia treure. I per aques-
ta lògica ell va aprendre una altra vegada a parlar i a can-
tar. Va caure i es va tornar a aixecar i va descobrir que la
seva vida és el cant encara que no estigui en escena. Un
bon exemple per a aquests temps plens de dificultats.

Els Mossos detenen un indi-
vidu d’origen francès, de 37
anys, que resideix a Barcelo-
na, per un delicte d’homicidi
en grau de temptativa comès
en empènyer una menor
d’edat, d’origen magribí, a la
via del tren a l’estació de
Renfe de Mataró i tractar
després d’impedir que pugés
a l’andana.

A Soraya Sáenz de Santama-
ría li correspon sotmetre a
l’aprovació
del Consell
de Ministres
la destinació
actual del
iot Fortuna.
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FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut, el partit
Espanyol-Barça.

VIDEONOTÍCIES
El Bernabeu es converteix en
un camp d’artesania.

Una immensa estàtua de sorra
reprodueix l’Ajuntament de
Viena.

PRIMAVERA SOUND
Les fotos, els vídeos i les cròni-
ques del festival.

CONSULTORI D’ANGLÈS
Resolem tots els vostres dubtes.


