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Andrea Camilleri

Especialista en malalties
de diagnòstic difícil, el pro-

fessor Jürgen Schäfer ha identi-
ficat la malaltia d’un pacient que
patia una greu
insuficiència cardía-
ca inspirant-se en
un episodi de la
sèrie televisivaHou-
se. PÀGINES 24 i 25

Jürgen Schäfer

El president de la Junta
d’Extremadura va criticar

ahir que s’estigui negociant el
finançament de les autonomies
com “en un mercat
de jueus”. Unes ina-
propiades declara-
cions per les quals
es va disculpar ho-
res després. PÀG. 11

PRESIDENT D’EXTREMADURA
José Antonio Monago

El partit del primer minis-
tre turc, Recep Tayyip Er-

dogan, amb majoria absoluta al
Parlament, va aprovar una llei
que restringeix l’ús
d’internet al país
arran de les críti-
ques a la corrupció
difoses des de la
xarxa. PÀGINA 10

PRIMER MINISTRE TURC
Recep Tayyip Erdogan

Wilders (50) defensa la sor-
tida d’Holanda de la Unió

Europea per poder recuperar el
florí i per “impulsar l’economia”
i “obrir camí a nous
mercats”. Wilders
aspira a prohibir
l’Alcorà i el burca i a
deportar islamistes
radicals. PÀGINA 3

LÍDER POPULISTA HOLANDÈS
Geert Wilders

Que l’escriptor sicilià An-
drea Camilleri surti de la

seva casa romana és tot un esde-
veniment. Va passar ahir al Saló
de Cent de l’Ajunta-
ment de Barcelona,
on el pare del comis-
sari Montalbano va
rebre el premi Pepe
Carvalho. PÀGINA 32
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E LS ciutadans d’aquest país dormim cinquan-
ta-tres minuts menys que la mitjana euro-
pea, cosa que influeix negativament en la
productivitat laboral, en l’alta sinistralitat, en

els elevats índexs d’absentisme, en el fracàs escolar, en
l’augment de separacions i en la baixa natalitat. Això
afirma Ignacio Buqueras, president de l’Associació per a
la Racionalització dels Horaris Espanyols, que ha acon-
seguit que la qüestió es debati al Parlament. Entre les
moltes propostes de l’entitat figura tornar al fus que
correspon al meridià de Greenwich i avançar el prime
time de les televisions públiques i privades. Una proposi-
ció que s’hi podria incloure és que els partits de futbol
es juguin en horaris europeus.
Dimecres passat només van anar al Camp Nou 38.505

espectadors (l’aforament és de 99.786) per presenciar el
partit de les semifinals de Copa davant la Reial Societat.
Un matx disputat a les deu de la nit, en dia feiner i en

ple hivern és un disbarat. Únicament comparable al fet
que una entrada de tribuna costés 169 euros. Una setma-
na abans, a la mateixa hora, davant el Llevant, en una
nit freda i plujosa, la xifra d’aficionats amb prou feines
va ser de 25.000.
Les televisions han desplaçat els espectadors en

volum de recursos dels clubs, i els han convertit en sim-
ples figurants, així que ningú no descarti que un dia
siguin substituïts per retallables. Però aquesta falta de
respecte no es dóna a la Premier o la Bundesliga.
Joaquim Hernández, el pare de Xavi, ha declarat que
per anar-hi a aquestes hores se n’han de tenir moltes
ganes i ser molt aficionat, i reconeix que, de vegades, li
fa mandra anar-hi fins i tot a
ell, que té l’al·licient afegit de
veure el seu fill sobre la gespa.
O hi posem ordre, o al final al
futbol no hi anirà ni son pare.
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La pau al Pakistan
El Moviment Talibà del
Pakistan i el Govern d’Islama-
bad inicien converses de pau.
O més ben dit, ho han fet mit-
jancers de les dues parts, en el
cas dels talibans, tots clergues.
PÀGINA 6

POLÍTICA

La infanta i Nóos
La Fiscalia demanarà responsa-
bilitat civil de la infanta Cristina
en relació amb el cas Nóos
encara que quedi exclosa
del procés penal. PÀGINA 16

EDITORIALS

Temes del dia
L’antieuropeisme que comença
a detectar-se en alguns països
de la Unió Europea; i l’inacaba-
ble drama que provoca la immi-
gració il·legal. PÀGINA 18

OPINIÓ

Olimpisme a Rússia
Nina L. Khrusxova retrata amb
tota cruesa el que poden ser els
Jocs Olímpics d’hivern a Rússia:
“L’atmosfera que envolta els
Jocs de Sotxi reflecteix molts
dels pitjors trets de Rússia. Se-
gons les immortals paraules de
l’ex-primer ministre Víktor
Txernomirdin, que descriuen la
transició econòmica del país de
la dècada del 1990, “teníem l’es-
perança del millor, però les co-
ses van sortir com de costum”.
PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Llistes d’espera
L’informe anual del Síndic de
Greuges alerta sobre les demo-
res i llistes d’espera als hospi-
tals. Ribó recomana que es pro-
porcioni la data als pacients,
encara que sigui aproximada,
de cada intervenció. PÀGINA 26

CULTURA

El retaule de Benavarri
El Suprem avala la petició del
Govern aragonès per exercir
el dret de retracte i licitar per
una taula que formava part
del retaule gòtic de l’església
de Benavarri i que va adquirir la
Diputació de Lleida en subhasta
per 22.000 euros. PÀGINA 36

ESPORTS

Del Bosque, disgustat
El partit de semifinals de la
Copa del Rei entre el Reial i
l’Atlètic de Madrid no va agra-
dar al seleccionador espanyol de
futbol, Vicente del Bosque: “Va
ser un partit aspre on algunes
accions que hi va haver no em
van agradar gens”. PÀGINA 51

ECONOMIA

Esteve, als EUA
El grup químico-farmacèutic
Esteve ha reforçat la seva
presència als Estats Units, on
controla la firma de medica-
ments genèrics Breckenridge
Pharmaceutical, amb la compra
d’una cartera de 25 productes
genèrics de la companyia,
també americana, Cypress
Pharmaceutical. PÀGINA 56
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BCNegra,mésmediterrània

Tocdemàgia
per aAmenábar

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

L’ombra deMatabosch

Generalitat
i Ajuntament

LA SEGONA

ÍNDEX

A l flamant director general del Gran Teatre del Li-
ceu se li ha criticat a l’hora d’assumir el càrrec la
seva condició de neòfit del món de l’òpera. Efecti-

vament, Roger Guasch, que és un enginyer per l’Institut
Químic de Sarrià amb màsters en direcció d’empresa a
l’Iese i Esade, i amb experiència en reestructuracions
empresarials, no estava familiaritzat amb gèneres com el
bel canto... Fins ara, que sense proposar-s’ho ha comen-
çat a rebre un curs accelerat a càrrec de Joan Matabosch.
Guasch manté un manifest “bon rotllo” amb l’ara ja direc-
tor artístic del Teatro Real –tot i que sempre compromès
amb el teatre de la Rambla–, i afirma que li ha facilitat
molt la feina. Quan una cosa s’escapa del seu enteniment
li demana ajut. Així, la direcció general del Liceu només
espera que el substitut de Matabosch sàpiga treballar
en equip i obrar excel·lents temporades. Excel·lents,
sostenibles i d’acord amb les necessitats del teatre, con-
ceptes que ara per ara Matabosch ja té molt per la mà.

L a setmana que Barcelona dedica a la novel·la negra
ha aconseguit en tot just nou edicions convertir la
ciutat en una cita de referència obligada d’un gène-

re que multiplica cada any els seus seguidors. Aquest any,
després del boom dels novel·listes nòrdics, BCNegra ha
recuperat la seva aroma mediterrània, amb homenatges a
un clàssic com Simenon, i a dos detectius germans en el
seu hedonisme, el seu gust per la gastronomia i els seus
ideals socials, Pepe Carvalho, de Vázquez Montalbán,
de qui es compleixen els 75 anys del naixement, i Montal-
bano, el personatge batejat així per Camilleri com a pica-
da d’ullet a l’escriptor barceloní. La novel·la negra ha dei-
xat de ser vista com un gènere menor o un joc d’endevi-
nalles de saló. Sense caure en el costumisme, és el gènere
que amb més rapidesa detecta i reflecteix les preocupa-
cions i les mutacions de la societat. No només la corrup-
ció, sinó les complexes expressions del mal que habita a
l’interior dels éssers humans de totes les latituds.

L’Ajuntament de Barcelona
no aconsegueix alleugerir el
deute de la Generalitat amb
la ciutat, almenys no en la
quantia que es prometia a
finals del 2013, quan el muni-
cipi va anunciar que el Mi-
nisteri d’Hisenda saldaria, a
través del Fons de Liquiditat
Autonòmica, bona part del
deute del Govern.
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Emma Watson,
la Hermione de
Harry Potter,
s’uneix al repar-
timent de Re-
gression, el nou
film de Alejan-
dro Amenábar.
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CARA A CARA
S’han de salva els comerços
emblemàtics?

NOTÍCIA
Madrid rebutja protegir
els comerços centenaris

E-KONOMÍA
El professor Gay de Liébana
es pregunta: L’economia
d’Alemanya té bona salut?

VIDEOENTREVISTA
“Facebook hauria d’haver estat
espanyol, però ens vam quedar
amb el botellot”, diu el cuiner
espanyol José Andrés.


