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Juan Ignacio Vidarte

La seguretat s’ha convertit
en un grau universitari.

Dependent de la Universitat de
Barcelona, s’impartirà a l’Institut
de Seguretat Públi-
ca de la Generalitat.
Interior compleix ai-
xí un desig llarga-
ment reclamat i
compartit. VIURE

Ramon Espadaler

El jutge del cas Bárcenas,
Pablo Ruz, ha imputat l’ex-

alcalde de Toledo i membre del
PP, José Manuel Molina. per la
presumpta adjudi-
cació irregular en el
2007 d’una contrac-
ta municipal de
neteja a una filial de
Sacyr. PÀGINA 17

EXALCALDE DE TOLEDO PEL PP
José Manuel Molina

Luis Delso, president de la
constructora Isolux Cor-

sán, encapçala una llista d’11 d’im-
putats que podrien haver col·la-
borat en les acti-
vitats presumpta-
ment delictives de
Jordi Pujol Ferruso-
la, el fill gran de l’ex-
president. PÀGINA 16

PRESIDENT D’ISOLUX CORSÁN
Luis Delso

L’actriu Rosa Novell torna
a l’activitat teatral, des-

prés de superar una greu malal-
tia, i ho fa al teatre Romea amb
l’obra L’última tro-
bada, de l’escriptor
hongarès Sándor
Márai, amb Abel
Folk com a actor i
director. PÀGINA 40

ACTRIU
Rosa Novell

El Museu Guggenheim de
Bilbao, que dirigeix Juan Ig-

nacio Vidarte, celebra els vint
anys del seu conveni amb la Fun-
dació Solomon R.
Guggenheim amb
una exposició que
reuneix les obres
mestres de la seva
col·lecció. PÀGINA 36

DIRECTOR GUGGENHEIM BILBAO

CONSELLER D’INTERIOR

ELS SEMÀFORS

SUMARI

c

B EN Bradlee va ser el director de The Washing-
ton Post en els anys daurats del periodisme,
l’home que es va jugar la pell pels seus redac-
tors en el cas Watergate, que va acabar amb

la dimissió de Richard Nixon. A la pel·lícula Tots els ho-
mes del president, d’Alan J. Pakula (1976), el seu paper
l’interpretava Jason Robards. El seu retrat s’ajustava
perfectament a la seva personalitat: era el prototip del
director equànime (tot i que l’acusaven de donar suport
al Partit Demòcrata), irreprotxable i compromès, que va
permetre als seus periodistes arribar molt lluny en les
seves investigacions, sense que li importés enfrontar-se
a la Casa Blanca. Amb el temps, li van criticar no haver
valorat en portada el primer dia la notícia de Carl Bern-
stein i Bob Woodward sobre l’espionatge als edificis
Watergate. Bradlee els va dir que només podia publicar
fets provats i la va relegar a pàgines interiors. El prestigi
del Post estava en joc i un error hauria pogut posar fi a

la història d’èxit del diari. A mesura que avançava la
investigació, va mostrar el seu suport incondicional
als reporters, per sobre de pressions.
Bradlee ha mort als 93 anys. La seva vida ha estat un

exemple de la defensa del periodisme de qualitat. Les
seves memòries, titulades La vida d’un periodista, són el
millor manual per exercir l’ofici, alhora que resulten un
retrat dels Estats Units de la segona meitat del segle XX.
La seva defensa de la notícia va ser el seu únic nord i el
dia que va descobrir que havia publicat com un scoop la
falsa història d’un nen heroïnòman –que a Janet Cooke
li va valer el Pulitzer– va presentar la dimissió a la pro-
pietària (que no l’hi va acceptar) i va ordenar al defen-
sor del lector una investigació
interna per depurar responsa-
bilitats. A ell mai no se li va
sentir dir: “Que la veritat no
t’espatlli una bona notícia”.
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Barbàrie infinita
L’Estat Islàmic penja a You-
Tube un vídeo de la lapidació
d’una dona siriana acusada
d’adulteri, en què participa
el pare de la jove. PÀGINA 7

POLÍTICA

Sense esmena
Per 184 vots a 160 la majoria
absoluta del PP es va carregar
les dotze esmenes a la totalitat
que els grups de l’oposició
van presentar contra els
pressupostos generals de
l’Estat per al 2015. PÀGINA 18

EDITORIALS

Temes del dia
L’aval polític que ahir va rebre
la nova Comissió Europea;
i la complicada gestió dels
cada vegada més nombrosos
residus plàstics. PÀGINA 22

OPINIÓ

El punt crític
Francesc-Marc Álvaro incideix
en el 9-N i troba motius
per donar un consell: “La rara
sintonia entre el Govern Mas
i la CUP a l’hora de desencallar
la nova consulta del 9-N
il·lumina, sense voler, el punt
més crític del procés i on cal-
dria aplicar més intel·ligència
i menys visceralitat i persona-
lismes. El sentit d’Estat hauria
de ser sempre el primer man-
dat dels que volen construir-ne
un de nou”. PÀGINA 26

TENDÈNCIES

Més precaucions
L’equip mèdic que atén Teresa
Romero decideix que l’auxiliar
d’infermeria continuï aïllada en
una habitació fins a comprovar
que els seus fluids estan comple-
tament nets del virus de l’Ebola.
PÀGINA 31

CULTURA

Premi a Adela Cortina
Adela Cortina va ser guardona-
da ahir pel Ministeri d’Educa-
ció, Cultura i Esport amb el
Premi Nacional d’Assaig 2014
per la seva obra ¿Para qué sirve
realmente la ética?, dotat amb
20.000 euros. PÀGINA 39

ESPORTS

Torna Anna Tarrés
Anna Tarrés, l’entrenadora que
va incrustar en l’elit mundial de
la natació sincronitzada les
representants espanyoles i que
va ser apartada del càrrec pels
seus presumptes maltracta-
ments a les esportistes que com-
petien a les seves ordres, torna
ara a l’activitat com a col·labora-
dora tècnica de l’equip francès.
PÀGINA 51

ECONOMIA

Els conflictes de Silken
El Grup Hoteler Urvasco, propi-
etari de 15 dels 32 establiments
hotelers que operen amb la mar-
ca Silken, ha presentat precon-
curs de creditors a Vitòria per
renegociar un deute bancari
que es xifra al voltant dels 400
milions d’euros. PÀGINA 60
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Motos aRoma

“¡Qué lindopartido
hicieron!”

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 80

PENSEM QUE...

“Voldria entrada...”

El vent guanya
el termòmetre

LA SEGONA

ÍNDEX

A ls vestíbuls dels grans coliseus lírics de vegades
tenen lloc escenes de veritable amor a l’art quan
es penja el cartell de “No hi ha entrades”. Sempre

hi ha un fan o altre disposat a pagar el que sigui per no
perdre’s la funció. Hi ha qui es limita a escriure “Busco
entrada” en un cartró, però també n’hi ha que es passe-
gen amb grans pancartes minuts abans de començar l’es-
pectacle, oferint xifres tan desorbitades que més d’un
abonat entre el públic es planteja vendre’s el tiquet i to-
car el dos amb la pasta. Això és el que provocava no fa
tant de temps Ángel Corella quan actuava amb l’Ameri-
can Ballet Theatre al Met de Nova York. La crisi, però,
ha fet que molts teatres no pengin tan fàcilment el rètol
de sold out, i per tant aquesta imatge d’exuberància ara
passa poc sovint... Bé, fins aquest dimarts al Liceu. Sí, sí,
al nostre Liceu, en què, davant la porta, un alemany en-
corbatat que deixava la ciutat l’endemà plorava per un
tiquet de La Traviata amb un lacònic “Voldria entrada”.

G regory Peck i Audrey Hepburn a cavall d’una Ves-
pa pels carrers de Roma. La imatge data del 1953
i pertany a la pel·lícula Vacances a Roma, una co-

mèdia romàntica que va dirigir William Wyler. És una
foto que procedeix, en efecte, d’aquest film, i que s’ha
convertit en un dels millors anuncis de la capital italiana
com a destinació turística. També s’ha convertit –di-
guem-ho tot– en una visió molt amable del trànsit rodat a
Roma, que pot no correspondre’s amb la realitat: l’actual
legió de motoristes evoluciona de vegades sobre les llam-
bordes amb una desinhibició que incomoda els vianants,
cosa que pretén evitar-se ara, o si més no atenuar-se,
amb les últimes mesures restrictives...
Alguns vianants barcelonins potser voldrien que aquí

s’apliquessin normes similars. Però és de justícia assenya-
lar que, amb les lamentables excepcions de rigor, les mo-
tos molesten molt més el vianant als estrets carrerons
romans que a les àmplies avingudes barcelonines.

Les fortes ratxes de vent
que es van registrar ahir van
escombrar la massa d’aire
càlid procedent de l’Àfrica i
van tancar cinc dies amb el
termòmetre pujant fins a
arribar a temperatures pròpi-
es de l’estiu. Alcanar, per
exemple, ha assolit la màxi-
ma de l’any (33,1º) en ple
octubre. Una cosa mai vista.

El director irreprotxable
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Després de der-
rotar la vigília
el Roma per
1-7, el Bayern
de Munic va
ser rebut en
audiència pel
papa Francesc.
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E-KONOMIA
Què ingressen Madrid i Barça?

VÍDEO
Suárez ha de ser titular
en el clàssic?

ENTREVISTA
“Els negres tenenmés possibili-
tats de tenir un ictus”, afirma
el doctor Joan Martí Fàbregas.

VIDEONOTÍCIA
Polèmica pel nou carril bici
de la Diagonal.

ESTRENES NOW!
Dos germans belgues...


