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Ramon Espadaler

El Mercat de les Flors, que
dirigeix Francesc Casa-

desús, programa des d’avui i fins
al 21 d’abril una panoràmica del
circ que es fa avui a
Catalunya, un circ
d’autor al qual suma
suculentes propos-
tes internacionals.
PÀGINA 26

Francesc Casadesús

El pare de la periodista Sa-
ra Carbonero ha estat con-

demnat a dos anys de presó per
un delicte d’estafa dut a terme a
la localitat toledana
de Corral de Alma-
guer, per haver de-
fraudat a vint perso-
nes 944.300 euros.
VIURE

MEDIADOR D’ASSEGURANCES

Carlos Javier Carbonero

La menció del cardenal ar-
quebisbe de Madrid, Anto-

nioMaría Rouco Varela, a la pos-
sibilitat d’una nova guerra civil a
Espanya en els fune-
rals d’Estat per
Adolfo Suárez ha
causat estupor gene-
ralitzat a la classe
política. PÀGINA 9

CARDENAL ARQUEBISBE DE MADRID

A.M. Rouco Varela

En un exemple de col·labo-
ració entre el sector públic

municipal i el sector privat, l’an-
tic mercat del Pla de Lleida reco-
bra vida. Es conver-
teix en un centre co-
mercial de pop-up
stores que ha de ser-
vir per dinamitzar
el barri. VIURE

ALCALDE DE LLEIDA

Àngel Ros

L’any 2013 es van denun-
ciar a Catalunya gairebé

3.000 desaparicions de persones
i una setantena de persones enca-
ra no han estat loca-
litzades. La creació
d’una unitat especí-
fica d’investigació
delsMossos està jus-
tificada. VIURE
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E
nmig d’un núvol d’encens, els convidats al
funeral d’Estat per Adolfo Suárez parla-
ven en veu baixa a la catedral de l’Almude-
na de dos temes: l’homilia del cardenal
Antonio María Rouco i l’últim llibre de

Pilar Urbano. Tant l’eminentíssim sacerdot com la il·lus-
tre sacerdotessa van decidir ocupar el protagonisme un
dia que no els corresponia: l’un perquè es va voler ser-
vir de la jornada per donar a conèixer el seu testament
polític, l’altra perquè la vigília s’havia enfilat a la porta-
da d’El Mundo per fer-nos creure que el Rei havia
encoratjat el cop del general Armada. Sorprèn que dues
persones de tan profunda religiositat no entenguessin
que la memòria de Suárez mereixia més contenció i
respecte. Els temps són molt complexos, però els éssers
humans no contribueixen a fer-los més senzills. Com va
sentenciar Enric Juliana en la seva anàlisi, va ser un
epíleg que Adolfo Suárez no mereixia.

Rouco va tenir la seva quota de portada després de la
seva enverinada homilia, en la qual es va referir a la
Guerra Civil i va suggerir que qualsevol dia hi podem
tornar. Afortunadament, són temps propicis a la miseri-
còrdia i, sentint el papa Francesc, un pensa que les pa-
raules del cardenal de Madrid pertanyien a la cinemate-
ca del nodo, encara que la casulla morada hauria casat
malament amb el blanc i negre del noticiari antic.
Urbano publica demà un llibre titulat La gran desme-

moria. Lo que Suárez ovidó y el Rey prefiere no recordar,
que va fer sortir de polleguera gent tan propera als
fets com Alberto Aza, José Pedro Pérez-Llorca, Miquel
Roca o Aurelio Delgado (cunyat de Suárez), citat com a
font sense ser-ho. Si no ha-
gués estat per l’efecte balsà-
mic de l’encens, a la basílica
s’haurien pogut sentir clara-
ment els crits del personal.
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INTERNACIONAL

Tornada a casa al Japó
Tres anys després de la catàs-
trofe nuclear de Fukushima, el
primer grup de residents de la
zona evacuada va tornar ahir a
casa. PÀGINA 8

POLÍTICA

Campanya sense candidat
El PP ha començat la precampa-
nya per a les europees encara
sense candidat i amb un vídeo
en què arremet contra el PSOE
i destaca la recuperació econò-
mica i la unitat d’Espanya com
a punts forts electorals. PÀG. 13

EDITORIALS

Els temes del dia
El nou revés propiciat per l’in-
forme PISA al sistema educatiu
espanyol, i la dissonant homilia
del cardenal Rouco Varela en
els funerals d’Estat d’Adolfo
Suárez. PÀGINA 14

OPINIÓ

No deixar ningú enrere
Alfredo Pastor es felicita pels
bons resultats econòmics que
es comencen a veure a Espa-
nya, però alhora recorda que
caldrà fer esforços perquè els
que es van quedar sense feina
després de l’esclat de la bombo-
lla immobiliària i la subsegüent
recessió puguin en algun mo-
ment reincorporar-se al mercat
laboral. PÀGINA 15

TENDÈNCIES

Evolució de les ratlles
Els científics han descobert que
les zebres no es van posar el
vestit de tecles de piano per
confondre els ferotges lleons,
sinó per protegir-se d’unes bes-
tioletes molt més petites però
igual de perilloses: els insectes,
que s’estimen més picar els
animals foscos. PÀGINA 22

CULTURA

El cinema en català
La polèmica llei catalana del
Cinema aprovada per la Genera-
litat el 2010, que va desencade-
nar la ira d’exhibidors i distri-
buïdors, es reformarà. El conse-
ller de Cultura, Ferran Masca-
rell, portarà al Parlament una
nova formulació de la normati-
va. PÀGINA 8

ESPORTS

Els pretendents
El València té set pretendents
que han presentat ofertes de
compra. Entre els que volen
aconseguir la propietat del club
de futbol hi ha dos grups d’in-
versió dels Estats Units i un
d’àrab, i també un empresari
rus. PÀGINA 43

ECONOMIA

La magnitud de la crisi
Alguns indicadors mostren la
gravetat de la crisi que travessa
Espanya i que ara sembla que
comença a remetre. El nombre
de persones que fan la declara-
ció de la renda ha minvat consi-
derablement, ni més ni menys
que en 200.000 persones en
dos anys. PÀGINA 48
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Anem-nos-en al circ

Pena sensepresó
per al fill del torero

Màrius Carol DIRECTOR
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PENSEM QUE...

Comparacions odioses

Activitats
d’estiu i beques

LA SEGONA

ÍNDEX

L es comparacions sempre són odioses, ja ho diu la
màxima popular, i si són entre candidats electo-
rals, més. Però si a més són entre una candidata i

un presumpte candidat, l’anàlisi és per a nota. Tot i això,
a falta de designació oficial, els dirigents del PP es van
entretenir dilluns, en el comitè de direcció, a calibrar
els pros i els contres de Miguel Arias Cañete, ministre
d’Agricultura, com a candidat a les europees. Pros i con-
tres respecte a la candidata socialista, Elena Valenciano,
partint d’un fet, les imatges de tots dos a la televisió,
durant el cap de setmana, en sengles mítings dels seus
partits. Els dirigents populars van trobar pros en l’ímpetu
del ministre, en la solvència dels seus arguments; però la
imatge no és tan bona: la seva barba blanca davant la
joventut de la candidata socialista. Fins i tot hi va haver
algun dirigent popular que va apuntar que el Cañete
candidat s’hauria d’aprimar. I tot sense que ningú sàpiga
si serà o no finalment el candidat.

E l Mercat de les Flors i altres espais de tot Catalu-
nya acullen fins al 26 d’abril les activitats que, en-
globades sota el lema “Circ d’ara mateix”, suposen

una extensió d’un mes del dia mundial del circ i demos-
tren que la renovació del gènere en els últims anys no ha
estat una moda passatgera o fruit de l’acció de dues o tres
franquícies internacionals, sinó que ha afectat el conjunt
del sector. Més enllà de les superproduccions que fan la
volta al món en exitoses gires, cada vegada existeixen
més companyies de petit o mitjà format que presenten
els seus espectacles en envelats tradicionals i aconseguei-
xen grans èxits. Es produeix, en l’era d’internet, una tor-
nada a l’espectacle de proximitat i una ampliació del pú-
blic, que ja no és merament l’infantil. Així, els malastrucs
que van anunciar la mort del circ –últimament arran de
la legislació que protegeix els drets dels animals– s’hau-
ran d’esperar una altra generació, pel cap baix, per veure
complerts els seus pronòstics.

L’oferta de places en activi-
tats de vacances d’estiu per
a nens i adolescents de fins
a 17 anys organitzades a
Barcelona enguany serà
de 203.399 places, amb
gairebé 41.5000 més que
l’any passat. L’Ajuntament
ha destinat més d’un milió
d’euros per subvencionar
les beques d’estiu.
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El fill del tore-
ro José Ortega
Cano, condem-
nat a un any i
nou mesos de
presó, encara
que no hi haurà
d’ingressar.
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E-KONOMÍA
Al rescat de les autopistes.

NOTÍCIA
Penes de fins a 10 anys de presó
al Regne Unit per no
transmetre amor als fills.

REPORTATGE
Els mites de l’autisme.

VIATGE PER LA HISTÒRIA
Cent anys de laMancomunitat,
l’embrió de l’autogovern
de Catalunya.

ACUSTIK
Sidonie abraça l’electrònica.


