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David García-Dorado

El barceloní Manuel Valls
(51) va ser nomenat ahir

primer ministre de França des-
prés del càstig de les urnes a
François Hollande.
La desfeta del Partit
Socialista en lesmu-
nicipals ha obligat
el president a mou-
re fitxa. PÀGINA 3

Manuel Valls

Abans de ser primer minis-
tre, Olmert va ser alcalde

de Jerusalem i segons ha dictami-
nat un tribunal, va cobrar su-
borns per afavorir
una promoció de pi-
sos il·legal. Ara po-
dria ser condemnat
fins i tot a deu anys
de presó. PÀGINA 7

EX-PRIMER MINISTRE D’ISRAEL
Ehud Olmert

L’Institut del Teatre posa fi
al seu centenari amb un

esdeveniment que ha inclòs un
debat sobre la Mancomunitat i
actuacions de la ba-
llarina Àngels Mar-
garit, l’actor Jordi
Oriol, el músic Jordi
Savall i l’actriu Síl-
via Bel. PÀGINA 37

DIRECTOR INSTITUT DEL TEATRE
Jordi Font

El papa Francesc I és a la
llista dels pensadors més

importants del món de la revista
britànica Prospect i podria succe-
ir el biòleg Richard
Dawkins, campió de
l’ateisme, com a nú-
mero u dels pensa-
dors internacionals.
PÀGINA 32

PAPA
Francesc

L’equip de cardiologia de
Vall d’Hebron ha coordi-

nat els quatre equips que han
fet possible col·locar amb un ca-
tèter una vàlvula
aòrtica a una jove
cardiòpata emba-
rassada de cincme-
sos. I així salvar el
nadó. PÀGINA 28

CARDIOLOGIA VALL D’HEBRON

PRIMER MINISTRE DE FRANÇA

ELS SEMÀFORS
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V AN arribar diumenge a la tarda en un Falcon
a la base aèria de Torrejón de Ardoz i no
només els esperaven els seus familiars i els
col·legues, sinó també la vicepresidenta del

Govern d’Espanya. Els periodistes Javier Espinosa i Ri-
cardo García van tornar després de 195 dies segrestats a
3.600 quilòmetres de distància. Però no va ser Soraya
Sáenz de Santamaría la primera que els va donar la ben-
vinguda, sinó el fill d’en Javier, que va arrencar a córrer
per abraçar-lo tan aviat com el reporter d’El Mundo va
baixar l’escala.
Quan els van detenir, estaven a punt de sortir de Síria,

un país extraordinàriament perillós per als periodistes,
fins al punt que cada vegada són menys els que s’atrevei-
xen a entrar-hi, cosa que suposa tenir menys notícies
del que passa dins de les seves fronteres. No només hi
perd el periodisme, sinó sobretot la llibertat. La guerra
siriana es queda sense ulls per denunciar tant d’espant,

de manera que el dolor de tants éssers humans no és
percebut per la resta del món. A Síria pràcticament ha
desaparegut l’Estat, la seguretat constitueix una entelè-
quia i l’ordre pertany al passat. Qualsevol és un enemic
i, com a tal, pot tenir el pitjor dels finals. En aquest país
en guerra ni tan sols es pot parlar de zones perilloses,
l’anomenat territori comanxe que descrivia Arturo Pérez
Reverte en el seu llibre sobre els corresponsals, com a
escenaris especialment perillosos. A Síria tot el país es
pot qualificar de comanxe. Malgrat tot, la diplomàcia ha
trobat una escletxa per salvar els dos reporters, que amb
el seu silenci expliquen la complexitat de l’obtenció de
la seva llibertat, que era l’única cosa important.
En Javier i en Ricardo tor-

nen a dormir a casa, que sem-
pre és una sensació de felicitat
inigualable, però encara més
quan es torna de l’infern.

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Medvédev, a Crimea
El govern d’Ucraïna mostra
obertament el seu enuig per la
visita oficial del primer ministre
rus Dmitri Medvédev a Crimea.
PÀGINA 6

POLÍTICA

El dret a no declarar
Els dinou acusats del setge al
Parlament de Catalunya l’11 de
juny del 2011 es van acollir ahir
al seu dret a no declarar davant
l’Audiència Nacional, en l’inici
del judici oral per aquells fets.
PÀGINA 13

EDITORIALS

Temes del dia
La caiguda de la taxa anual
d’inflació al març a la zona euro;
i els efectes de l’escalfament
que pateix la Terra. PÀGINA 18

OPINIÓ

Pura retòrica
Pierfranco Pellizzetti fa un retrat
descoratjador d’Itàlia: “Fa decen-
nis sencers que a Itàlia es parla
de reformes, però fins ara ningú
no ha aconseguit entendre de
què es tracta en concret. És pura
retòrica per tenir distret un país
en declivi des del començament
dels anys vuitanta; o sigui, des
del moment en què la política es
va reduir exclusivament a ocu-
par el poder i va començar a
apagar-se la força impulsiva
del sistema econòmic que havia
estat la locomotora de la moder-
nització d’Itàlia”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

No al copagament
El president dels col·legis
mèdics declara que “jo mai
no posaria un copagament
per anar al metge; posaria
un pagament per utilitzar
malament els serveis”. PÀGINA 26

CULTURA

Festival literari
L’Ajuntament de Girona i l’Ajun-
tament d’Olot s’han unit per
crear el MOT, un nou festival
de literatura, que se celebrarà
entre avui i el 12 d’abril a cavall
de Girona i Olot. PÀGINA 37

ESPORTS

Les opcions de Ferrari
Stefano Domenicali, director
de l’escuderia Ferrari, va reco-
nèixer ahir que el cotxe pilotat
per Fernando Alonso i Kimi
Raikkonen “ha de millorar en
tots els aspectes” després de
les dues primeres curses del
Mundial de Fórmula 1 i es va
mostrar confiat en una remunta-
da en la classificació general.
“Estic segur que atraparem Mer-
cedes”, va afirmar. PÀGINA 48

ECONOMIA

Abertis, a Pedralbes
El grup de concessions i d’infra-
estructures Abertis traslladarà
part de la seva seu central des
de la Zona Franca a la zona
alta de Barcelona. La companyia
preveu instal·lar-se concreta-
ment al passeig dels Til·lers, a
Pedralbes. PÀGINA 55
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Tornant al cinema

DeCamarón
aCantinflas

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

El silenci deCalixto Bieito

Gràcia literària
i històrica

LA SEGONA

ÍNDEX

L a gala dels Premis Lírics Teatre Campoamor –nom
que l’Ajuntament d’Oviedo es nega a substituir per
un de més curt o amb més ganxo– té una particula-

ritat que ja voldrien els Gaudí, els Goya i fins i tot els Os-
car. I és que els premiats no deixen anar un discurs d’agraï-
ments. Quan són cantants, ofereixen una ària al públic, i si
són directors de teatre o orquestra, diuen el mínim impres-
cindible. Emilio Sagi va dedicar dissabte el seu a l’alcalde
de Bilbao, Iñaki Azcuna, “un polític que creia en la cultura,
l’art i en la llibertat dels artistes”, mentre que Calixto Biei-
to es va prendre al peu de la lletra la consigna del silenci i
no va pronunciar cap paraula. No va caldre: el seu llenguat-
ge del cos, encara que contingut, diu molt del seu senti-
ment. Quan va sentir el seu nom, el nostre director d’esce-
na internacional va sortir a l’escenari com una exhalació, i
es va emportar l’artista que li brindava l’estatueta fins al
centre de l’escenari. N’hi va haver prou amb la mirada i
uns llavis premuts per demostrar la seva enorme gratitud.

Anar al cinema no tornarà a ser el que era. Internet
i els impostos de les entrades a les sales van canvi-
ar el costum d’una manera tan ràpida com substan-

cial. La gent ja no va al cinema d’una manera quotidiana,
sinó com una diversió extraordinària, tant, que sembla
que res no pugui frenar el degoteig de tancament de cine-
mes. Però a la gent li encanten les pantalles grans, sub-
mergir-se en la foscor i en les millors històries. I, cada
vegada que els exhibidors ideen bones iniciatives, respo-
nen, i les sales s’omplen, fins i tot entre setmana. Es va
demostrar ahir la primera jornada de la sisena edició de
la Festa del Cinema. Més de tres mil sales de tot Espanya
ofereixen aquests dies entrades per menys de tres euros.
En aquests moments sembla poc probable que les entra-
des puguin baixar tant de preu d’una manera general.
Però també sembla que només una oferta variada de
preus pugui reconduir la situació, preus que permetin
tornar a les sales, encara que sigui els dilluns a la tarda.

Barcelona vol aprofitar la
reforma de la plaça del Dia-
mant per destacar no només
la importància literària
d’aquest espai, on hi havia el
magnífic envelat de la no-
vel·la de Mercè Rodoreda,
sinó també el menys cone-
gut refugi antiaeri que es va
construir sota la plaça du-
rant la Guerra Civil.
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Óscar Jaenada
ha passat la
prova del pú-
blic mexicà,
que ha acollit
molt bé la seva
interpretació
de Cantinflas.
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FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut,
el relat del partit
Barça-Atlètic de Madrid.

E-KONOMIA
Nit de Champions:
finances futbolístiques.

ENTREVISTA
“Espanya hi ha més frau
que a la resta d’Europa”,
diu Francisco de la Torre, cap
d’equip d’inspecció a Madrid.

PARTICIPACIÓ
Quin és el carrer de Barcelona
amb més caques de gos?


