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Clemence Cheng

El president francès, Fran-
çois Hollande, i la cancelle-

ra alemanya, AngelaMerkel (59),
van propiciar ahir una trobada
entre el president
ucraïnès, Petró Po-
roixenko, i el rus,
Vladímir Putin, en
plena crisi entre els
dos països. PÀGINA 3

Angela Merkel

La federació espanyola que
presideixVillar (64) s’auto-

finança, però és, com a mínim,
lleig que en els temps que corren
pacti primes desor-
bitades i molt per
sobre de la resta de
seleccions quan Es-
panya continua en
crisi. PÀGINES 60 i 61

PRESIDENT DE L’RFEF
Ángel María Villar

L’alemanya Christina
Scheppelmann, que va ser

adjunta a la direcció artística del
Liceu del 1992 al 1994, torna com
a flamant titular en
substitució de Joan
Matabosch. Actual-
ment dirigeix la Re-
ial Òpera deMasqat
a Oman. PÀGINA 45

NOVA DIR. ARTÍSTICA DEL LICEU
Christina Scheppelmann

El creador català, que pro-
jecta una gran escultura pú-

blica per a Barcelona, obre avui a
Augsburg una triple exposició en
tres espais de la ciu-
tat, entre els quals
un antic tanc de gas,
on Plensa ha ins-
tal·lat un imponent
cor gegant. PÀG. 42

ARTISTA
Jaume Plensa

El president de Hutchison
Port Holdings va assegurar

en la inauguració de la terminal
sud del port de Barcelona que
aquesta aposta de la
seva companyia és
sòlida i aspira a con-
vertir el port en un
dels més grans del
món. VIURE

HUTCHISON PORT HOLDINGS
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L A revista Le Nouvel Observateur explica en el
seu número dedicat al dia D que el personat-
ge que va inspirar Ian Fleming per crear l’es-
pia de ficció més cèlebre de la història, és a

dir James Bond, va ser Dusko Popov. La seva interven-
ció va ser decisiva perquè triomfés el desembarcament
de Normandia, del qual es compleixen setanta anys,
que va permetre als aliats alliberar França i arribar al
cor del III Reich.
Fleming va ser membre del servei d’intel·ligència

britànic i va coincidir amb un agent serbi anomenat
Popov, als antípodes, pel que fa a atractiu físic, de Sean
Connery, encara que amb un poder de seducció gens
menyspreable. Igual que Bond, li agradava córrer amb
cotxes esportius, beure alcohol car, fumar ros americà i
allotjar-se en hotels de luxe. Tot a compte de l’MI5, que
ho consentia perquè es tractava d’un dels seus homes
més valuosos. La seva participació va ser clau per posar

en marxa una decisiva maniobra d’intoxicació. Es tracta-
va de fer creure al comandament alemany que hi hauria
un segon desembarcament al pas de Calais, a prop de
les costes angleses, que afectaria directament Alemanya.
Un grup d’espies, que s’havien guanyat la confiança dels
serveis secrets alemanys, van ser els autors d’una genial
operació que va canviar el rumb de la guerra, en obligar
a distribuir les forces alemanyes en dos fronts. Van arri-
bar fins i tot a construir-se centenars de tancs i canons
de fusta a la costa britànica, que van ser fotografiats per
l’aviació de reconeixement. En aquest grup d’agents hi
havia també el català Joan Pujol, conegut com a Garbo.
L’episodi va ser recordat ahir a Normandia, on Oba-

ma i Putin van tornar a dialo-
gar després de la crisi d’Ucraï-
na. Amb Merkel com a enllaç i
amb una lectora de Fleming
com és la reina d’Anglaterra.
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Espases al temple
Independentistes sikhs es
van enfrontar amb sabres
als guàrdies del temple
Daurat d’Amritsar, al Panjab
indi, en la commemoració
dels trenta anys del sagnant
assalt de l’exèrcit. PÀGINA 9

POLÍTICA

Justícia universal
L’Audiència Nacional permet
continuar investigant la mort
del càmera José Couso a
l’Iraq, el 2003, per trets d’un
tanc nord-americà. PÀGINA 18

EDITORIALS

Temes del dia
La commemoració del 70è
aniversari del desembarcament
aliat a les platges de Norman-
dia, decisiu per al final de la
Segona Guerra Mundial; i les
escandaloses primes que
s’embutxacaran els jugadors
espanyols si tornen a ser
campions del Món. PÀGINA 22

OPINIÓ

L’amenaça terrorista
Walter Laqueur fa un repàs
dels moviments terroristes
mundials i reconeix que, enca-
ra que han perdut força en re-
gions com Europa o l’Amèrica
Llatina, són molt potents en
d’altres com l’Orient Mitjà i
Àsia, i no es mostra optimista
sobre un possible final del feno-
men: “Els grups terroristes han
experimentat alts i baixos i és
probable que la tendència per-
sisteixi en el futur”. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Vigilància a les xarxes
Vodafone revela que els go-
verns de sis països han tingut
accés a dades emmagatzema-
des a les seves xarxes. PÀGINA 37

CULTURA

L’estiu pop de Madrid
Al Museu Thyssen-Bornemisza
de Madrid s’inaugura Mitos
del pop, una cridanera, alegre
i espectacular antologia de
l’art pop. Aquesta mostra
coincidirà amb la retrospectiva
que dedicarà el Centre d’Art
Reina Sofia a Richard Hamil-
ton, justament un dels puntals
del corrent pop. PÀGINA 44

ESPORTS

Duel al sol
Rafael Nadal va aprofitar la
calor que es va abatre sobre
París després de dies de pluja
per escombrar Andy Murray.
El balear s’enfrontarà a
la final de Roland Garros
amb Novak Djokovic. PÀGINA 59

ECONOMIA

Retallades renovables
El Govern central va aprovar
ahir una retallada de 1.700 mi-
lions d’euros per a les instal·la-
cions d’energia renovable, coge-
neració i residus. El ministre
d’Indústria va justificar la tiso-
rada en els 56.000 milions
en primes que han rebut fins
ara les companyies. PÀGINA 72
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Del convent
als escenaris

Scheppelmann al Liceu
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PENSEM QUE...

Líders francesos a Barcelona

Elpatrimoni
arbori

LA SEGONA
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Dos expresidents de la República Francesa tenen
previst passar per Barcelona amb només un dia
de diferència. El primer, Valéry Giscard d’Es-

taing, que va ocupar el càrrec del 1974 al 1981, europeista
convençut en aquests temps de crisi de la Unió. Serà di-
mecres, 18 de juny, amb motiu de la presentació de la
seva última novel·la, La victoria de la Grande Armée, publi-
cada per Edhasa. Una ucronia que parteix de la invasió
de l’imperi rus comandada per Napoleó el 1812. Només
un dia després, el dia 19, serà a Barcelona Nicolas Sarko-
zy, president francès del 2007 al 2012. En aquest cas no
serà ell el protagonista de l’esdeveniment que el porta a
Barcelona, sinó Carla Bruni, que actuarà en el Festival de
Pedralbes. Sarkozy ha acompanyat la seva dona durant la
llarga gira que va desplegar per tot França i després fins i
tot es va apuntar als tres concerts que Bruni va protago-
nitzar als Estats Units. La cita següent és Barcelona, punt
de trobada cultural de dos expresidents francesos.

Christina Scheppelmann ha estat proposada com a
nova directora artística del Gran Teatre del Liceu.
El coliseu operístic barceloní feia més de cinc me-

sos que tenia aquest càrrec vacant, d’ençà que se’n va
anar Joan Matabosch, cosa que constituïa una anomalia.
Alemanya, directora de l’Òpera d’Oman, i amb un ampli
currículum, Scheppelmann ja va estar al Liceu, en els
anys previs al seu incendi, com a adjunta al llavors direc-
tor artístic, Albin Hänseroth.
La cobertura de la baixa de Matabosch és una bona

notícia, de la mateixa manera que va ser una mala notícia
que se n’anés al Teatre Reial, perquè durant els seus anys
aquí, de vegades amb iniciatives polèmiques, va dinamit-
zar la programació del Liceu i va recuperar per a la insti-
tució estima en l’escena europea. Seria per tant desitjable
que Scheppelmann, sense renunciar a les seves atribuci-
ons, fos conscient d’aquest llegat i, en la mesura que fos
possible, el reflectís d’alguna manera en la programació.

L’Ajuntament de Barcelona
s’ha proposat de preservar
l’arbreda de la Diagonal
malgrat les obres de remode-
lació, que ja s’han iniciat,
des de la plaça Francesc
Macià fins al passeig de
Gràcia. Els 550 arbres de 15
espècies, de més de 50 anys,
són un dels grans valors
d’aquesta artèria urbana.
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Sor Cristina
Scuccia, monja
ursulina, gua-
nya el concurs
The voice of
Italy gràcies
al seu extraordi-
nari talent.
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FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut,
el relat del partit amistós
que enfrontarà les seleccions
del Salvador i Espanya.

ESPECIAL MUNDIAL
Consulteu totes les notícies
i vídeos de la preparació
de la competició.

NOTÍCIA
Els greus problemes
de l’aplicació oficial
de la FIFA del Mundial.

‘CON 1 PAR’
Xip de patata i sonso.


