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Mary Fallin

El jove pianista Adrián
Blanco estudiarà a la presti-

giosa Manhattan School of Mu-
sic. El colomenc, gràcies a cente-
nars d’aportacions
anònimes, va acon-
seguir reunir els
16.000 euros que li
faltavenper comple-
tar la beca. VIURE

Adrián Blanco

Twitter, la xarxa social cre-
ada per Jack Dorsey (37),

ha multiplicat gairebé per cinc
els seus números vermells el pri-
mer trimestre. L’em-
presa té pèrdues
per import net de
132,3 milions de dò-
lars (95,7 milions
d’euros). PÀGINA 48

FUNDADOR DE TWITTER
Jack Dorsey

Domenico Dolce i Stefano
Gabbanahan estat condem-

nats a un any i mig de presó per
evasió fiscal. Els modistes ita-
lians van crear una
societat tapadora a
Luxemburg per no
pagar a Itàlia i van
evadir uns 200 mi-
lions. PÀGINA 48

DISSENYADOR ITALIÀ
Domenico Dolce

El sultà de Brunei, Muda
Hassanal Bolkiah (67), diri-

geix un país qualificat de desen-
volupat gràcies a la riquesa que li
donen els hidrocar-
burs. Bolkiah, tot i
això, vol retrocedir
14 segles en impo-
sar la xaria com a
llei. PÀGINA 6

SULTÀ DE BRUNEI
Muda Hassanal Bolkiah

A la localitat de McAlester
(Oklahoma, EUA), C.D.

Locckett, condemnat a mort, va
patir convulsions durant 43 mi-
nuts abans de morir
per una injecció le-
tal. La republicana
Mary Fallin (59) és
governadora de l’es-
tat. PÀGINA 5

GOVERNADORA D’OKLAHOMA
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ROALD Dahl va escriure el conte Charlie i la
fàbrica de xocolata, que va ser portat al cine-
ma per Tim Burton. Al relat, el protagonista
és un nen (Charlie Bucket) que viu humil-

ment amb els seus pares i avis fins que el seu progeni-
tor és despatxat i la seva situació els acosta a la pobresa.
El noi i el seu avi anhelen visitar la fàbrica de xocolata
de Willy Wonka, que fa anys que és tancada. El somni
es compleix quan el propietari organitza un concurs: en
cinc xocolatines apareixeran bitllets daurats que perme-
tran als seus posseïdors visitar la fàbrica i emportar-se
rajoles de xocolata i llaminadures.
Segurament inspirant-se en el llibre de Dahl, Chris

Martin, el cantant de Coldplay –i fins fa poc marit de
Gwyneth Paltrow– ha organitzat una prova similar. El
vocalista del grup ha decidit amagar les lletres de les
nou cançons del seu àlbum titulat Ghost stories (Histò-
ries de fantasmes) en nou llibres d’intriga (o de por) de

biblioteques del món. Al Twitter oficial de la banda hi
havia les pistes per trobar els sobres platejats amb
les cançons i dues entrades per a la presentació de l’àl-
bum a Londres.
Un dels temes, el que té com a títol True love, el va

trobar Judith Garriga, una universitària de Cardona que
va anar a la biblioteca de Sant Pau i Santa Creu i va de-
manar un exemplar d’El gos dels Baskerville. Allà hi ha-
via el sobre amb la lletra escrita a mà per Martin.
El grup britànic Coldplay ha fet una operació de màr-

queting excel·lent. Per resoldre-la calia enginy, cultura i
sort. El dilema intel·lectual va mobilitzar desenes de
milers de persones a les xarxes socials. Martin es va
sentir com Willy Wonka, i la
Judith, com en Charlie. No es
va quedar la fàbrica de xocola-
ta, però saludar Coldplay li
sembla igual de dolç.

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

La pena de Berlusconi
Silvio Berlusconi complirà el
seu servei social –després de la
condemna de presó per frau
fiscal– atenent malalts d’alzhei-
mer que tenen una edat mitjana
de 85 anys. PÀGINA 5

POLÍTICA

Defensa d’Oriol Pujol
Oriol Pujol nega taxativament
que ell o cap altra persona del
seu partit hagués cobrat per
introduir esmenes favorables a
algun empresari en la llei de
Seguretat Industrial. PÀGINA 12

EDITORIALS

Temes del dia
La imperiosa necessitat de l’eco-
nomia espanyola de créixer du-
rant els pròxims quatre anys; i
la introducció de la xaria, codi
penal islàmic, al sultanat de
Brunei. PÀGINA 14

OPINIÓ

L’endemà
“La incògnita és què passarà
l’endemà de la consulta del 9 de
novembre i quins escenaris pre-
veu el Govern català tant si hi
ha majoria independentista com
si no. Com i amb quins criteris
es negociarà el procés d’indepen-
dència amb Madrid i amb Brus-
sel·les? Seria bo saber-ho abans.
Admiro la professionalitat de
Cameron i Salmond en la mane-
ra de conduir el procés escocès”.
Ho signa Lluís Foix. PÀGINA 18

TENDÈNCIES

La delinqüència
L’actual crisi econòmica incre-
mentarà la percepció de la delin-
qüència en la societat espanyo-
la, malgrat ser, tal com consta-
ten les estadístiques, un dels
països més segurs en aquesta
matèria. PÀGINA 23

CULTURA

El retorn de Flotats
Josep Maria Flotats, després de
llargs anys de durs desacords
amb les autoritats culturals cata-
lanes, torna a dirigir al TNC
amb l’obra El joc de l’amor i de
l’atzar, de Pierre Carlet de
Chamblain de Marivaux. PÀG. 29

ESPORTS

Ancelotti, als altars
Carlo Ancelotti ha aconseguit
esborrar de cop les nombroses
reticències que la zona noble
del Bernabeu experimentava
envers la seva feina. En pocs
dies ha guanyat una Copa del
Rei després de superar, consecu-
tivament, l’Atlètic i el Barça, i
ha continuar amb una pallissa al
Bayern de Munic del temut Pep
Guardiola a les semifinals de la
Champions. PÀGINA 40

ECONOMIA

Una altra fàbrica que tanca
La direcció de Torraspapel, del
grup Lecta, va comunicar ahir
l’inici del procés de tancament
de la seva planta de Sarrià de
Ter. Segons CC.OO, la decisió
afecta 132 treballadors i es deu a
motius econòmics. PÀGINA 48
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Cuidar elmar

“Que la força
us acompanyi”

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 72

PENSEM QUE...

Radioteatre

Amarrar al
costat de l’hotel

LA SEGONA

ÍNDEX

E ls espectadors que el proper cap de setmana 9, 10
i 11 de maig vagin a la Sala Tallers del TNC per
veure l’obra El triomf de la fonètica de Martí de

Riquer es trobaran que la veu del narrador els serà molt
familiar. El periodista i director d’El món a RAC1, Jordi
Basté, compaginarà durant tota la setmana que ve la seva
habitual presència matutina a l’antena de RAC1 amb els
assajos intensius que farà cada tarda per preparar el seu
paper com a fil conductor narratiu d’aquesta funció.
L’obra té molt a veure amb la feina de Basté, ja que està
ambientada a la ràdio dels anys quaranta, quan el radio-
teatre feia furor entre els oients. Els espectadors de la
funció viatjaran en el temps a un estudi de ràdio i assisti-
ran a una lectura dramatitzada d’aquesta comèdia en què
també participaran Manel Barceló, Arnau Vilardebò,
Teresa Vallicrosa, Marc Rius o Esther López, entre d’al-
tres, sota la direcció d’Israel Solà. Segons com sigui l’aco-
llida del públic, l’obra podria sortir de gira.

No es veuen i podem actuar com si no hi fossin,
però la quantitat creixent de residus que s’acu-
mulen al fons de mars i oceans suposen una

amenaça per als ecosistemes que hi viuen. Alguns són
residus persistents, que trigaran dècades o segles a de-
gradar-se. D’altres s’incorporen a la cadena alimentària
i passen d’uns organismes als altres amb conseqüències
que es desconeixen. Un estudi internacional en què
han participat l’Institut de Ciències del Mar i la Univer-
sitat de Barcelona adverteix de la magnitud del proble-
ma: s’han trobat deixalles en absolutament tots els
punts de la Mediterrània i de l’Atlàntic que s’han analit-
zat. La major part d’aquestes deixalles s’originen a ter-
ra ferma, com ara el plàstic que algú llença al bosc i
que acaba sent arrossegat cap al mar. Corregir el pro-
blema passa per reduir tant com sigui possible la quan-
titat de residus que generem i desfer-nos-en de manera
responsable.

Barcelona tindrà a finals del
2016 o principis del 2017 un
nou port esportiu, que se
situarà a la Bocana Nord i
que completarà la urbanitza-
ció de la zona portuària
presidida per l’hotel W. La
Marina Vela tindrà capacitat
per a 134 embarcacions
grans (vaixells de 10 a 40me-
tres d’eslora).
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Ja es coneix el
repartiment de
la nova Star
wars, però enca-
ra no se sap res
dels nous perso-
natges ni de
l’argument.

EI web de

NOTÍCIA
Arriben els business angelsde la
comunicació.

LO MÁS DEL MES
L’adéu de Gabo i de Tito
Vilanova.

PARTICIPACIÓ
Els lectors reten el seu darrer
homenatge a Tito Vilanova.

ESTRENOS NOW!
Somnis d’un seductor.

VÍDEO
Un tornado sorprèn un meteo-
ròleg en directe.


