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Científics de l’Institut de
Recerca Biomèdica (IRB)

de Barcelona han descobert que
els càncers necessiten la proteïna
CD36 per formar
metàstasis. Bloque
jarla amb un fàr
mac obre la via a
millorar els tracta
ments.PÀGINES22 I 23

LA SEGONA

El votant diabòlic

LArevistaTimehaelegitDonaldTrumpcoma
personadel’any, laqualcosaté lasevagràcia
perquèlessevesportadesdurantel2016han
mostratduesvegadesunail∙lustraciódelmagnat

fonentse.Al’agost, titulaven“Desfeta”,desprésd’haverdit
queBarackObamavafundarl’EstatIslàmic, ia l’octubre
insistienenla idea,ambelconcepte“Desfetatotal”,després
queesdifonguésl’enregistramentsexistaquevaferreac
cionarelseupartit finsalpuntdebuscaruncandidatalter
natiu.Lapublicacióal∙legaquelasevaeleccióesfonamenta
enel fetqueTrump“recordaalsEstatsUnitsqueladema
gògias’alimentadeladesesperacióiquelaveritatéstan
poderosacomlaconfiançaquetenimenelsquelapronun
cien”.Larevistaconservadorael tria,peròalhoraesdistan
ciadelpersonatgefinsalpuntdequalificarlo indirectament
dedemagogimentider.Ambelogisaixí,nocalenvituperis.
Durant90anys,Timehadedicatelseunúmerodepri

mersdedesembreadestacarunindividu.Elprimer,el1927,

vaser l’aviadorCharlesLindbergh,pioneratravessar l’At
lànticabordd’unaeroplà.L’últimavaserAngelaMerkel,
“lacancelleradelmónlliure”.Almig,unallargallistade
nomspropis, tot iqueenl’últimadècadahihanaparegutdos
personatgesanònims.El2006, laportadaeraunmirall i
l’escolliteraVostè, ésadir lespersonesquefemservir inter
netdemanerausual; el2011, laprimerapàginaestavadedi
cadaaElmanifestant,pelprotagonismedelaprimavera
àrabolesrevoltesd’indignatsaMadrid,Atenes,Moscoui
fins i totWallStreet.Aquestany, larevistahauriapogut
donarelguardóalvotantdiabòlic,aquestquefaqueguanyi
elBrexitalRegneUnit,elnoalpladepauaColòmbiao
TrumpalsEstatsUnits.Laimatgedelaportadapodriaserel
ciutadàretratatperReutersa
NovaYorkambunagorraver
mellaonesllegia“MakeAme
ricagreatagain”,mentrefeia
botifarraamblesduesmans.

v

Colin Firth encarna a El edi
tor de libros el llegendari

editor Max Perkins, descobridor
de Scott Fitzgerald i Ernest He
mingway. El film del
britànic Michael
Grandage se centra
en la relació de Per
kins amb Thomas
Wolfe.PÀGINA28

v

El Museu d’Art de Girona,
dirigit per CarmeClusellas,

presenta la mostra Miquel Blay.
El camí de l’èxit, que coincideix
amb el 150è aniver
sari del naixement
de l’escultor i amb
una altra exposició
al Museu de la Gar
rotxa. PÀGINA 32

v

Lafiscaliaboliviana investi
gaelgerentde lacompanyia

d’aviació Lamia per homicidi en
relacióambl’accidentquevatenir
a Medellín un apa
rell de la seva em
presa, que es va que
dar sense combusti
ble. Hi van morir 71
persones. PÀGINA 6

v

La segona autoritat del
país, el president del Senat

brasiler, molt proper al cap de
l’Executiu, Michel Temer, ha
causat unagreucrisi
política en veure’s
immers en un cas de
corrupció per mal
versació de fons pú
blics. PÀGINA 9

v

Combatre la
droga d’arrel
El centre Baluard contra la
drogodependència del barri
del Raval disposarà aviat de
noves instal∙lacions per pros
seguir i augmentar la seva
tasca, destinada a rescatar
els drogoaddictes dels prin
cipals obstacles i intentar,
mitjançant tallers i progra
mes de reinserció, que aban
donin el món en què viuen.

El flagell del Govern del PP Cultura a l’estiu

L’Associació de Periodistes Parlamentaris celebra
dimarts vinent la seva tradicional gala i, en
aquesta ocasió, la màxima expectació de la nit

correspon al premi Flagell del Govern, entre els nominats
del qual hi ha... el ja deposat secretari general del PSOE,
Pedro Sánchez. Malgrat que encara no ha confirmat
l’assistència al sopar on es lliuraran els guardons, alguns
dels seus fidels hi confien. No en va, l’exlíder socialista
manté la seva gira per Espanya per mantenir viva la flama
de la rebel∙lió contra el nou ordre implantat a Ferraz, i
dissabte que ve tornarà a protagonitzar un acte ambmi
litants a Astúries. Sánchez competeix pel premi amb
Juan Carlos Girauta (Ciutadans), Pablo Iglesias (Units
Podem) i Joan Tardà (ERC). Qui també està nominat és
el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en el
seu cas al premi Emilio Castelar al millor orador, que
disputarà amb Aitor Esteban (PNB), Ana Oramas (CC) i
Albert Rivera (Ciutadans).

E l buit cultural que es genera cada mes d’agost a
Barcelona pot començar a fer un gir amb l’anunci
que hi haurà un Grec específic per a aquest perío

de estival. Un programa, probablement decantat cap a la
música i la dansa, no només per atreure el públic local
que es queda a la ciutat sinó també el turista, que pot
tenir més interès que en una oferta només teatral (per
qüestions de llengua). L’objectiu d’aquest programa és
doble: plantejar una oferta cultural d’interès per als que
es queden a la ciutat i alhora per als que la visiten amb
voluntat de pujar més amunt de la Rambla. Aquest pri
mer any serà tota una prova, tant per veure qui guanya el
concurs i quin tipus de programació ofereix, com per
valorar els resultats pel que fa a l’assistència. Però és
innegable que es tracta d’un plantejament interessant
que ha de reforçar aquesta idea d’una Barcelona que
potencia la seva faceta cultural combinant el patrimoni
amb les arts escèniques i plàstiques.
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Indonèsia tremola
Un fort terratrèmol de mag
nitud 6,5 a l’escala de Richter
ha causat danys devastadors
a la província d’Aceh, a l’illa
de Sumatra, on un centenar de
persones hanmort i més de 600
han resultat ferides. PÀGINA 12
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Acusació popular
El Tribunal Constitucional
declara nul∙la la constitució de
laMesa del Parlament andalús
per perjudicar els drets d’una
diputada del PP. PÀGINA 17
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Del socialisme al capital
El lent avenç de Rússia cap a la
modernitat després d’un quart
de segle de democràcia; i la
sentència contra la banca per
manipular l’Euribor. PÀGINA 22
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Obstacles davant l’Elisi
FrancescMarc Álvaro analitza
les opcions socialistes en la
cursa cap a la presidència de
la República Francesa: “No ho
té fàcil Valls, hi ha molta gent
al Partit Socialista que té les
mateixes aspiracions que ell, i
a l’esquerra en general, baralla
da i compartimentada. L’exmi
nistre EmmanuelMacron –ben
connectat amb l’elit econòmica–
també ha fet el pas i s’assembla
massa a Valls en aquesta inten
ció de vestirse com un nou
Blair”. PÀGINA 20
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Desglaç intempestiu
La superfície de gel marí a
l’oceà glacial Àrtic baixa el
mes de novembre als valors
mínims per a aquest període
en comparació amb la mitjana
del 1981 al 2000. PÀGINA 25
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Un estiu teatral
El responsable de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Collboni, anuncia que
el Teatre Grec, el gran amfitea
tre de la muntanya deMontjuïc,
obrirà les portes a les arts escè
niques també durant el mes
d’agost. PÀGINA 31
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Les boles calentes
“Estem acostumats als sortejos
explosius. Així que segur que
ens tocarà una joieta. Agafa el
segon classificat més difícil o
el que tingui més punts i aquest
és el nostre. És que no hi ha ni
sorpreses”, ironitza Luis Enri
que sobre els possibles rivals
del FC Barcelona en el sorteig
dels vuitens de final de la
Champions League. PÀGINA 37
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Indemnització atòmica
Alemanya haurà de compensar
les companyies elèctriques per
la decisió que va prendre el 2011
el Govern d’AngelaMerkel de
tancar demanera anticipada
encara que progressiva tots
els reactors nuclears. PÀGINA 46
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Barcelonaobreel teatreGreca l’agost
Collboni destina 300.000 euros a la iniciativa privada perquè programi l’amfiteatre

JUSTO BARRANCO
Barcelona

El teatreGrec, l’enorme amfitea-
tre grec de la muntanya de
Montjuïc, també obrirà les por-
tes a les arts escèniques el mes
d’agost. Per ser més exactes, des
de l’1 d’agost i fins al 3 de setem-
bre. L’estiu passat, en una de les
seves primeres compareixences
davant la premsa com a flamant
responsable de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona, Jau-
me Collboni va anunciar que era
necessària una reflexió sobre el
buit escènic que cada any hi ha-
via a la capital catalana el mes
d’agost. Va recordar que, a dife-
rència de fa dècades, quan la
gent marxava de vacances tot el
mes, ara la ciutat és plena de ciu-
tadans i turistes a l’estiu i que hi

ha d’haver oferta cultural com
n’hi ha “a la majoria de les ciu-
tats europees”. A més a més, va
apuntar que calia alliberar el
Festival Grec de “la pesada càr-
rega de ser la temporada d’arts
escèniques que no hi ha a l’estiu
aBarcelona”. I aquests últimsdi-
es aquelles reflexions han co-
mençat a prendre forma.
Primer, amb l’elecció, la set-

mana passada, de Francesc Ca-
sadesús com a director del Festi-
val Grec, un certamen que se ce-
lebra tradicionalment el mes de
juliol en diversos teatres de la
ciutat –malgrat que la seu em-
blemàtica és el teatreGrec– i que
apostarà decididament per cen-
trar-se a ser una gran trobada in-
ternacional d’arts escèniques. I
ahir el canvi va continuar amb
l’anunci de Collboni d’un com-

decidit “invertir en continguts
més que en continents”, serà
oferir programació artística de
qualitat en aquest gran teatre a
l’aire lliure –2.000 localitats–
que és el teatre Grec el mes
d’agost “pensant en els barcelo-
nins i en el visitant de qualitat
que ve a la ciutat”, va assenyalar.
La fórmula elegida, que acaba de
ser aprovada i encara no té nom
omarca propis, no és que l’Insti-
tut deCultura de la ciutat elabori
una programació per al teatre
Grec, sinó fer un concurs públic

–que es convocarà ben aviat–
perquèuna empresa privada ela-
bori la programació. Els 300.000
euros serviran, va explicar Coll-
boni, perquè l’empresa pugui
obrir a l’agost –uns vint dies de
programació– un teatre amb uns
costos de posada en marxa que
són molt elevats, perquè els
preus de les entrades no siguin
elevats i perquè la programació
tingui un gran nivell. L’Ajunta-
ment hi posarà els 300.000 eu-
ros, i qualsevol benefici o pèrdua
per la programació l’assumirà
l’empresa que guanyi el concurs.
El tinent d’alcalde va explicar

que iniciatives d’aquesta mena
estan sorgint a les grans ciutats
europees i va posar l’exemple de
la capital francesa, amb l’èxit del
seu Paris, Quartier d’Été –que
aquest any es va celebrar del 14
de juliol al 7 d’agost i que va tenir
des de dansa coreana fins a Josef
Nadj i la companyia catalana
Mal Pelo amb el Niño de Elche–,
una programació cultural im-
pulsada per l’Ajuntament els
mesos d’estiu. “Nosaltres tenim
el Festival Grec al juliol, però
sempre ens havia quedat a
l’agost buit un espai que s’asso-
cia a les arts escèniques i a l’es-
tiu. Ara ja no serà així”, va dir per
acabar.!

Els diners perquè
el teatre deMontjuïc
tingui activitat a l’estiu
sortiran dels ingressos
per la taxa turística

LLIBERT TEIXIDÓ

Imatge de la inauguració de l’últim Festival Grec, el mes de juliol passat

ElMercat deNadal del Llibre es
presenta comel Sant Jordi d’hivern
CELIA ALONSO MARTÍNEZ
Barcelona

El Mercat de Nadal del Llibre
torna aquest dissabte a Barcelo-
na més reivindicatiu que mai.
Després de dues edicions, el fes-
tival vol aconseguir situar-se
com una cita literària de refe-
rència a Catalunya i, per deixar
clares les seves intencions, s’ha
autoproclamat com el Sant Jordi
d’hivern. Malgrat que, com pun-
tualitza l’organització, aquest
subtítol pot ser massa atrevit, es
tracta de mentalitzar el públic
que el consum de llibres no s’ha

de centrar només en una data de-
terminada, sinó que ha de conti-
nuar durant tot l’any.
Miquel Curanta, director del

TR3SC –organitzador del Mer-
cat– destaca: “No volem morir
d’èxit, ni molt menys suplantar
un dels dies més bonics de l’any,
però sí que volem reviure el seu
esperit en una època en què es
comprenmolts llibres, però a pe-
nes es parla de literatura”.
Des de les 11 delmatí a les 10 de

la nit, l’antiga fàbrica Estrella
Damm serà l’encarregada de re-
bre els 10.000 assistents que pre-
veu l’organització, enfront dels

6.000 que hi van assistir l’any
passat. Per a Curanta “el Mercat
va néixer al principi només per
als socis del TR3SC, però en la
segona edició ja vam decidir
obrir-lo a tot el públic i va ser un
èxit”.
Amés, comanovetat, cada sala

de la fàbrica es rebatejarà en ho-
nor a diversos escriptors com
Montserrat Roig, de lamort de la
qual es compleixen 25 anys
aquest 2016; William Shakes-
peare, en commemoració del
400 aniversari de la seva mort; o
Charlotte Brontë, que va néixer
fa 200 anys.

Aquesta tercera cita es presen-
ta com la més gran fins ara i tin-
drà la presència d’un centenar
d’autors i més de 60 activitats li-
teràries. Entre els nomsmés des-
tacats hi ha els d’escriptors com
Rosa Regàs, Pilar Eyre o Màrius
Serra. Amés, es farà especial èm-
fasi en la poesia, que disposarà,
per primera vegada, d’un espai
únic en el qual es podrà gaudir de
recitals en directe i diverses acti-
vitats relacionades amb aquest
gènere. Laura Borràs, directora
de la Institució de les Lletres Ca-
talanes, destaca: “Els poetes han
viscutmolts anys arraconats dins
del món de la literatura, però ara
tenen una tribuna en aquestes
cites”.
Com a novetats, aquest tercer

Mercat de Nadal del Llibre fa
una gran aposta per la literatura
en llengua catalana i per això dis-

posarà d’un espai en què els tra-
ductors seran els protagonistes.
Tal com puntualitza l’escriptora
Bel Olid, “gràcies als traductors
disposem d’obres de tot el món
que completen el nostre imagi-
nari, de la mateixa manera que
ho fan els llibres escrits directa-
ment en català”.
Amés, comnopodria ser d’una

altra manera en aquesta cita, que
s’allargarà durant onze hores, un
altre dels punts claus serà la pre-
sència de furgoteques, que també
augmenta respecte a altres edi-
cions. Els assistents podran gau-
dir d’una granoferta gastronòmi-
ca que comprendrà des de cuina
mediterrània a la cuina vegana i
vegetariana.
Per qüestions d’aforament,

tots els interessats a assistir-hi
s’hauran de registrar prèviament
al web del Mercat.!

plement al Festival Grec a
l’agost. Serà un complement de
qualitat peròde caràcterméspo-
pular. L’Ajuntament de Barcelo-
na convocarà un concurs públic,
dotat amb 300.000 euros, per-
què una empresa privada pro-
grami durant el mes d’agost el
teatre Grec per oferir-hi teatre,
però, sobretot, dansa i música,
els llenguatges més internacio-
nals per a una època de l’any en
què a la ciutat hi haurà molts
barcelonins, però també moltís-
sims turistes.
Els 300.000 euros, va explicar

ahir Collboni en una breu com-
pareixença davant la premsa al
Palau de la Virreina, procedei-
xen dels ingressos de la taxa tu-
rística, una taxa amb una recap-
tació que fa la Generalitat i de
què l’Ajuntament disposa d’un

terç –tot i que vol el total– per
administrar com cregui oportú,
especialment en temes relacio-
nats amb el turisme. Collboni va
assenyalar que no volen dedicar
aquests diners a fer més promo-
ció turística, sinó a millorar es-
pais, serveis i, “aquesta és la no-
vetat, l’oferta cultural de la ciu-
tat”. “Volem que una part de la
taxa turística es destini a inversi-
ons culturals perquè és una ma-
nera de socialitzar els beneficis
del turisme a favor de la cultura
i, alhora, de tenir l’oportunitat
de millorar la qualitat de l’oferta
cultural de la ciutat i, conse-
güentment, tenir un tipus de vi-
sitant diferent”, va subratllar
Collboni, que és tinent d’alcalde
d’Empresa, Cultura i Innovació.
I una de les destinacions de la

taxa, ara que l’Ajuntament ha


