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Garbiñe Muguruza

Les persones físiques i les
petites empreses quedaran

eximides de pagar les taxes judi-
cials. Aquesta és la conseqüència
de l’acord al qual
han arribat el conse-
ller de Justícia,
Germà Gordó, amb
els advocats i els
procuradors. VIURE

Germà Gordó

L’antic home fort del PP de
València ha estat condem-

nat a vuit anys de presó per ha-
ver desviat diners destinats al
Tercer Món cap a
interessos privats.
La sentència consi-
dera l’actuació de
Blascouna “comple-
ta aberració”. PÀG. 12

EXCONSELLER VALENCIÀ
Rafael Blasco

Els antics responsables del
Palau de la Música, Fèlix

Millet i Jordi Montull, van rebre
ahir la primera condemna pels
procediments judici-
als oberts: un any de
presópel cas de l’ho-
tel del Palau i una
multa milionària.
PÀGINA 11

EXPRESIDENT DEL PALAU
Fèlix Millet

HoracioMartos (28), cofun-
dador de Social Point, em-

presa de jocs socials en l’àmbit
de Facebook, va rebre ahir junta-
ment amb el seu so-
ci, Andrés Bou, el
premi Jove Empre-
sari 2013 que conce-
deix cada any l’Ai-
jec. PÀGINA 63

COFUNDADOR DE SOCIAL POINT
Horacio Martos

La jugadora hispanovene-
çolana (20), formada a Bar-

celona, va acreditar ahir la seva
imparable progressió en aconse-
guir una gran victò-
ria a Roland Garros
davant la número 1
del món, la nord-
americana Serena
Williams. PÀGINA 47

TENNISTA

CONSELLER DE JUSTÍCIA
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L A primera tragèdia que va escriure William
Shakespeare va ser Titus Andrònic, que es va
inspirar en un dels relats de La metamorfosi
d’Ovidi. Es tracta d’una obra terriblement

violenta, que va rebre l’aplaudiment popular quan es
va estrenar, si bé va acabar sent prohibida a l’època
victoriana per la seva crueltat. Shakespeare, com a bon
coneixedor de l’ànima humana, entén que la violència
forma part de l’home, encara que del seu relat es dedu-
eix que la violència és intrínsecament dolenta, absurda i
menyspreable.
Malauradament, els propagadors de la violència no

solen ser lectors del dramaturg de Stratford-upon-Avon
i acaben per pensar que és una forma de limitació de
territori, d’identificació tribal, d’insurrecció contra el
poder. Desmond Morris va estudiar aquest impuls agres-
siu del qual és responsable el sistema simpàtic del nos-
tre cervell i que és capaç de treure el pitjor de nosal-

tres, guanyant la mà al sistema parasimpàtic, que busca
solucionar els conflictes raonablement. El simi nu, es
deia el seu llibre, encara que últimament els primats
agressius solen preferir els passamuntanyes a la nuesa,
quan la democràcia és aquell territori on la gent exposa
els seus criteris amb arguments i a cara descoberta.
Els episodis als quals estem assistint els últims dies

després del desallotjament de Can Vies, a Sants, figuren
entre els exercicis de violència més irracionals (perdó
pel pleonasme), ja que les autoritats s’han limitat a com-
plir una ordre judicial perquè el solar on s’aixecava si-
gui rehabilitat com a espai públic. Però, a més, el ma-
teix alcalde va oferir als okupants buscar un altre recinte
per a les seves activitats al
barri. El plaer de carregar-s’ho
tot necessita més la lectura de
Shakespeare que la resposta
de la policia.
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INTERNACIONAL

Enemics cara a cara
El president electe d’Ucraïna,
Petró Poroixenko, i el president
rus, Vladímir Putin, coincidiran
en els actes de commemoració
dels 70 anys del dia D, el
desembarcament dels aliats a
Normandia. PÀGINA 7

POLÍTICA

Corredor mediterrani
Pere Macias apressa al Congrés
la ministra de Foment, Ana
Pastor, contra un possible
retard a les obres del corredor
mediterrani. PÀGINA 16

DITORIALS

Temes del dia
Els greus incidents esdevinguts a
Barcelona després del desallotja-
ment i la demolició de Can Vies;
i la primera sentència judicial
referida al cas Palau. PÀGINA 18

OPINIÓ

UE i nous estats
Francisco Rubio Llorente s’es-
tén sobre el modern concepte
d’Estat en relació amb la posició
hegemònica de la Unió Euro-
pea: “És altament probable (i
desitjable per al mercat) que
nous estats basats en la identi-
tat nacional tendeixin a trans-
formar en nacionals els proble-
mes socials, com segons el cèle-
bre dictum de Ralf Dahrendorf
passa a Alemanya. Així, ironia
final, el camí cap a la desapari-
ció de l’Estat passaria per la
seva multiplicació”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Beques sense pagar
A pocs dies per arribar al final
de curs, bona part dels beneficia-
ris de les beques del Ministeri
d’Educació a Catalunya encara
no han rebut la corresponent
ajuda. PÀGINA 30

CULTURA

Museu Soulages
François Hollande té previst
inaugurar demà, acompanyat
per diversos ministres del seu
govern, el Museu Soulages a
la ciutat de Rodez, al sud de
França. Pierre Soulages és el
degà dels pintors del país veí
i, molt probablement, el seu
artista plàstic de més projecció
internacional. PÀGINA 34

ESPORTS

L’hora del Barceloneta
L’Atlètic Barceloneta disputa
avui com a amfitrió (19.30 ho-
res) davant el Brescia italià el
partit de quarts de final de la
Final Six de la Champions de
waterpolo, la màxima competi-
ció europea, i, per extensió,
la competició de clubs més
important del món. PÀGINA 48

ECONOMIA

Desatendre l’FMI
Luis de Guindos, ministre
d’Economia i Competitivitat, va
replicar ahir a les recomanaci-
ons de l’FMI i va dir que el Go-
vern espanyol “no ha de seguir
al peu de la lletra” tot el que diu
aquesta institució. PÀGINA 55
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El nomdel gos

ConchaVelasco
s’enfronta al càncer

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

‘La valquíria’ coma catalitzador

Lapresó
de la droga

LA SEGONA

ÍNDEX

W agner mou muntanyes, genera obsessions,
crea addicció. I la perspectiva d’escoltar una
de les seves òperes actua en alguns casos fins i

tot com a catalitzador. Ha passat aquesta setmana amb
La valquíria que s’està representant al Gran Teatre del
Liceu. El muntatge de Robert Carsen, en què participen
les millors veus del repertori wagnerià del moment
–Anja Kampe, Klaus Florian Vogt, Iréne Theorin, Albert
Dohmen...– atreu propis i estranys del gènere. L’editor
Jacobo Siruela sembla que és un dels que han caigut a la
trampa wagneriana. Dimarts se’l va poder veure immòbil
a la llotja durant les quatre hores que dura aquesta sego-
na part de la tetralogia de L’anell del nibelung, completa-
ment lliurat a la interpretació. De fet, aquest membre de
la noblesa amb fama de tímid havia acordat presentar
el seu últim llibre en un dinar al Cercle del Liceu sempre
que la cita pogués coincidir amb la seva vetllada wagneria-
na. Un motiu de pes.

Queden enrere els temps en què els gossos es deien
Sultà, Canelo o Boby. Ara n’hi ha milers, només a
Catalunya, que es diuen Laika, Simba o Golfo.
Però també abunden els que porten noms de cele-

britats, com Ricky, Messi o Shakira. I n’hi ha centenars o
desenes que reben el nom de polítics com Franco, Napo-
leó, Mao, Obama o Mas.
Per quin motiu –podríem preguntar-nos– un propietari

posa el nom de Franco o de Mas al seu gos? Ho fa per
honrar-lo o per ofendre’l? Cap dels dos casos no tindria
gaire sentit perquè, posats a honrar o a ofendre, seria
més lògic tractar de cànid el polític elegit, més que posar-
ne el nom a un gos, que, com tothom sap, és el millor i
més fidel amic de l’home. Encara que tampoc es pot des-
cartar que les obligacions que comporta avui dia tenir
gossos a la ciutat –passejar-los, recollir a mà les seves
deposicions, etcètera– estigui deteriorant el concepte que
alguns en tenen.

L’any passat, 120 presos van
ingressar en un dels vuit
centres que col·laboren amb
el Departament de Justícia
per tractar la seva drogoad-
dicció. La xifra és baixa, so-
bretot si es té en compte que
a Catalunya hi ha gairebé
10.000 reclusos i l’estreta
relació entre consum de dro-
gues i activitat delictiva.
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La chica yeyé
passarà pel
quiròfan i farà
quimioteràpia
per tractar-se
d’un limfoma.
Està segura
que es guarirà.
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E-KONOMIA
Quina és la situació
dels països rescatats?

VÍDEOS
Així funciona el nou
superlaboratori robotitzat
de l’Hospital Clínic.

Els gossos japonesos
també van a l’onsen.

PARTICIPACIÓ
Mapa de barreres arquitectòni-
ques: I jo, per on passo?

ESTRENES NOW!
La bruixa d’Angelina Jolie.


