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Els matemàtics Shafi Gold
wasser, SilvioMicali, Ronald

Rivest i Adi Shamir han estat guar
donats amb el premi Fronteres del
Coneixement de la
Fundació BBVA pels
seus treballs que es
tableixen les bases de
la criptografia en lí
nia.PÀGINA24

LA SEGONA

Cadires que cremen

HIvahaveruntempsenquèpresidirelParla
mentnoeraunoficiderisc.QuanJoanReven
tósesvaacomiadardelaCambracatalanael
1999vaagrairalsdiputatsquelihaguessinfet

lasevatascamolt fàcil,mésenllàdeladialècticadel jocparla
mentari.Tot iaixò,desprésdel’experiènciadel’últimalegis
latura,enquèlapresidenta i laMesadelParlamentvanaca
bar imputadespelTSJCperhaverpermèstramitar la lleidel
ReferèndumiladeTransitorietat, iposteriormentpelTribu
nalSuprem,perpresumptarebel∙lióacausadeladeclaració
d’independència,ésevidentquenoestractad’uncàrrecsen
zill,niacomodatici. Imenysenunsmomentsenquètantes
incertesesplanensobrelapolíticacatalana.Kantvadirque
la intel∙ligènciad’unindividuesmesuraperlaquantitatd’in
certesesqueéscapaçdesuportar.Aixíquequi jurielcàrrec,
queenprincipiseràelrepublicàRogerTorrent,hauràde
tenirtantdetalentcomresistència,sivolqueaquesta legis
laturanosiguiunacurtanavegacióperunmartempestuós.

Torrentés l’hometriatper l’executivad’ERC.Alcaldede
SarriàdeTer,haestatportaveuadjuntdeJxSí.És llicenciat
enCiènciesPolítiques, té38anysielseuascenshaanatdela
màd’OriolJunqueras.Encasdeserelegit, seràelpresident
delParlamentmésjovedelademocràcia.Elseuprimerrepte
seràordenarundebatd’investiduraenquèl’aspirantapresi
dir laGeneralitatvolserescollita1.200quilòmetresdedis
tància iencontradels informesdels lletratsdelaCambra
idel’Advocaciadel’Estat.
Abansd’elegirTorrent,ERCpreteniaquerepetísCarme

Forcadell,quevarenunciarper lasevaimputació judicial.
Després,se livaoferira l’exconsellerCarlesMundó,que
hadeciditabandonarlapolítica. I finalmentesvasondejar
ErnestMaragall,quevadeclinar
laproposicióperquènohova
veureclar.Hihacadiresque
janos’escalfen,sinóque
literalmentcremen.

v

De la mà de la companyia
automobilística i l’associa

cióBarcelonaGlobal s’ha engegat
un ambiciós projecte multidis
ciplinar per fer de
Barcelona i la seva
àrea metropolitana
una de les capitals
mundials de la inno
vació. VIURE

v

L’actriuVickyPeñaéslapro
tagonista d’un text càustic al

teatre Lliure: La visita de la vella
dama, de Friedrich Dürrenmatt,
una revenja queposa
a prova si tots tenim
unpreuono.L’estre
naesdemàperò jano
queda cap entrada.
PÀGINA28

v

La Fundació Francesc Viñas
fa un salt per assegurar el fi

nançamentdelConcursdeCantTe
norViñasis’obreanoussocis.ElLi
ceu, laFundacióPuig,
la Ferrer Salat i parti
culars com Francisco
Gaudier, del Cercle,
s’incorporenalpatro
nat.PÀGINA30

v

Simone Biles, la millor
gimnasta del món, s’ha unit

a la llista de dones que estan de
nunciant el doctor Larry Nassar
(54), acusat de múl
tiples abusos se
xuals i processat en
aquests dies per una
jutgessa de Michi
gan. PÀGINA 41

v

Despesa
descartada
El contracte d’explotació
del Trambaix i el Trambesòs
finalitza l’any 2032 i no es
rescindirà abans per con
nectar les dues xarxes per
la Diagonal, ja que un in
forme tècnic elaborat per
l’Ajuntament de Barcelona
adverteix que el rescat de
la concessió costaria entre
200 i 400milions d’euros.

Rivera truca a González Modes estúpides

Molt distanciat de Pedro Sánchez des que se li va
atribuir l’ordre final per enderrocarlo com a
secretari general del PSOE i després apostar

encara que sense gran entusiasme per Susana Díaz a les
primàries, Felipe González va assegurar ahir estar d’“any
sabàtic” respecte als tràfecs interns del partit. Però va
revelar que continua sense haverhi cap aproximació
amb Sánchez, encara que no va descartar que es produei
xi. “Fa molt de temps que no parlo amb ell, la qual cosa
no vol dir que no estigui disposat a parlarhi. Si Pedro
Sánchez vol parlar ambmi, és obvi que estic disposat
a parlar amb ell. I crec que això passarà. No ha passat,
però crec que passarà”, va assegurar González. L’expre
sident del Govern, en canvi, va reconèixer que “alguna
vegada he parlat amb Rivera, poc, perquè em truca ell”,
va dir amb referència al president de Ciutadans. Amb el
president del Govern i del PP,Mariano Rajoy, va admetre
que fa “tres anys i mig, com amínim”, que no hi parla.

A l’era de les xarxes socials i les notícies falses, la
creació de reptes insòlits entre els més joves sem
bla no tenir límits. L’últim arriba dels Estats Units

i consisteix a consumir càpsules de detergent per a ren
tadores, la qual cosa ha disparat, com és obvi, el nombre
d’adolescents intoxicats per una pràctica tan estúpida
com perillosa per a la salut. En les primeres dues setma
nes d’aquest any ja s’ha registrat un significatiu augment
d’intoxicacions d’adolescents per la ingestió d’aquests
productes de neteja. Combatre aquestes modes estúpi
des correspon a tota la societat. D’una banda, l’educació
és essencial per evitarles, però també s’hauria de supri
mir la difusió dels missatges que inciten a aquestes con
ductes suïcides. A la tasca de vigilància contra abusos
de tot tipus i missatges d’odi que tenen els administra
dors de les xarxes socials cal afegirhi la d’evitar la pro
pagació d’aquests desafiaments que poden posar en perill
la vida dels qui els practiquen.
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INTERNACIONAL

Cimera només a mitges
Mentre les dues Corees obren
converses amb l’excusa de
les Olimpíades, els EUA han
reunit en una cimera els parti
daris de Corea del Sud en la
guerra del 1950 per plantejar
noves sancions al Nord. PÀGINA 4

POLÍTICA

Esperant la presó
Millet, Montull i la seva filla
encara no han entrat a la presó,
en espera que es compleixin els
possibles recursos i altres trà
mits burocràtics. PÀGINA 17

EDITORIALS

Els temes del dia
Els clarobscurs que planen
sobre la nova legislatura del
Parlament de la Generalitat;
i el projecte Avenida Futuro,
que neix amb la intenció de
galvanitzar Barcelona i la seva
àrea metropolitana. PÀGINA 18

OPINIÓ

Carta a Ferrovial
Lluís Amiguet escriu una carta
al president de la constructora
Ferrovial amb una proposta,
com amínim, revolucionària:
“Cal suposar que si unamulti
nacional finança un partit a
canvi que li concedeixi obra
pública, tingui la temptació de
recuperar la seva diguem inver
sió ignorant els terminis i aug
mentant el cost fixat pels nos
tres representants”. PÀGINA 19

TENDÈNCIES

I si mengem sabó?
La xarxa segueix cobrintse de
glòria, i ara anima amenjarse
les acolorides pastilles de sabó
que es venen per al seu ús en
rentaplats i rentadores, una idea
genial si el que es pretén és
acabar intoxicat. PÀGINA 25

CULTURA

Paraules d’assetjament
El festival BCNegra torna
aquest any amb l’assetjament
com a tema central, en una
edició que comptarà entre
d’altres convidats amb la pre
sència de l’autor nordamericà
James Ellroy. PÀGINA 31

ESPORTS

Nole torna a la pista
Novak Djokovic ha tornat a les
pistes amb victòria, posant fi a
un retir de sis mesos amb què
el serbi ha tancat un 2017 en
què no ha guanyat cap torneig
del Grand Slam, un fet que no
es vivia des del 2010, per la qual
cosa és d’esperar que Nole tin
gui moltes ganes de reeditar a
Austràlia el triomf que va acon
seguir fa dos anys. PÀGINA 42

ECONOMIA

Els salaris no creixen
El tòpic que la recuperació
econòmica no és igual per a
tothom es fa palès al comprovar
que, tot i que el PIB espanyol
ha crescut un 3% en els últims
tres anys, la majoria dels sous
no han passat en aquest temps
d’un 0,21% d’augment. PÀGINA 46
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“Els actors
sempre
estema la
intempèrie”
JUSTO BARRANCO
Barcelona

Una dona abando-
na el seu poble
natal embarassa-
da.Elseuxicotno
vol reconèixer la
seva paternitat.

Anysdesprés, convertidaenmulti-
milionària, Claire Zachanassian
torna aGüllen. I vol revenja. O jus-
tícia. Güllen ara és un poble decrè-
pit. Iella,amblasevamàdemarbre
i la seva cama de fusta, té més di-
ners del que és possible imaginar.
Pot transformar el poble radical-
ment. Però la seva condició serà
terrible. El poble acceptarà el can-
vi? Els diners ho poden comprar
tot? Quin és el nostre preu? És La
visita de la vella dama, unaobradel
1956delsuísFriedrichDürrenmatt
quecontinuatannegracomllavors
i que des de demà i fins al 4 de fe-
brer protagonitza Vicky Peña al
TeatreLliuredeGràcia. Peña s’en-
fronta a un actor, Xavier Capdet,
quedonavidaalseuanticxicot,pe-
rò sobretot a nombrosos titelles de
mida humana amb què els Farrés
Brothers donen vida als diferents
poders del poble: alcalde, mestre,

capellà, policia, mèdic... Des de fa
dosmesos no queden entrades per
a la funció.

Com ha estat l’aventura d’en-
frontar-seatitellesenescena?
Insòlita i refrescant. Sens dubte,
una aventura. Però no fem titelles,
expliquem l’obra des d’una certa
aposta físicaestètica.Kantor ja feia
queelsseusactorsfossingairebéti-
telles i Bernhardt utilitzava actors
peròenrealitat lesactitudsireacci-
ons amb què treballava eren auto-
matismes. I he vist obres de teatre
d’allòmésexpressivesambombres
o projeccions, de manera que la
nostraobranoésresde l’altremón.

Va llegir l’obramolt joveneta i
lava impactar.
La vaig llegir després de veure en
unEstudio1alatelevisióLosfísicos,
deDürrenmatt,queemvasorpren-
dre perquè plantejava un dilema
moral molt extrem. Tenia 14 o 15
anys i el molt teatre que havia vist,
perquè elmeu pare i lamevamare
eren actors, era molt lluny. Em va
fascinarcomDürrenmattposavael
dit a la nafra, a part que em va en-
cantarMarisa Paredes. Demanera
que vaig llegir La visita de la vella
dama, on hi ha elmateix dilema, el
buit, la inseguretat vertiginosa en

què col·loca l’espectador a través
de la seducció perversa de l’oferta
d’aquesta vella dona que per com-
plir una revenja crea un remolí. El
teatre ha d’intentar transmetre
aquesttipusdepreguntesicadascú
hadeveuresihemdecontinuarper
lapistad’esquícapavall.

Cultura

ambtotunpoble.Ésmesquina, pe-
ròs’hopotpermetre. Inopassares.
Sembla que un poble sencer, amb
gentdebé,autoritats, intel·lectuals,
mestres, gent moral com un cape-
llà, gent íntegra com un comissari,
no es poden comprar. Però al final
semblaquesí.

Ésunabonametàforadelmón
actual?
Avui ja no sé si és una metàfora o
una simple descripció. Vull creure
que hi ha consciència de lamisèria
moral que representa el tràfic de
diners i hi ha grups socials dispo-
sats a lluitar, idealistes, però el
mainstream és tirar pel dret, als al-
tresqueelsbombin, isiaquesthofa

L’obra es pregunta si tots te-
nimunpreu.Entenim?
Tot es pot vendre. Ella ha compro-
vat al llargde la sevavidaque tot es
pot comprar i vendre. I en la seva
mecànicaeconomicista,volajustar
comptes.Lavanofendre,ha triom-
fat, hi ha rancúnia i ajusta comptes

Vicky Peña, protagonista de ‘La visita de la vella dama’

EL PREU DE CADASCÚ

“Elmeupersonatge ha
comprovat en la seva
vida que tot es pot
comprar i vendre”

EL FUTUR IMMEDIAT

“Almaigcantoper
primeravegadaenuna
sarsuela ipotsorgir
aviatunSondheim”

rac1.cat / #frac1 TOTS SOM1

RCD ESPANYOL vs. FC BARCELONA

‘La copa es juga a RAC1’

Dimecres, 17 de gener, a les 20 h

Ho patrocinen:

Amb Joan Maria Pou, Edu de Batlle
i l’equip d’@FCBRAC1 i @EsportsRAC1
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Onhofan?
Avui en el confort i la seguretat. Si
ens prenen això... Viatjar ràpid, te-
nir la casa calenta, comprar amb
targeta, tenir maduixes al febrer...
Aquesta fluïdesa de viure, guai,
comprarjerseiverdovermell.Ique
a casa meva no hi entrin. I això ho
he comprat jo, ho he aconseguit jo,
és meu i que no ho toquin. Meu o
delmeupaís, iposoaquílafrontera.
I com que ens hem tornat tan de-
pendents, inútils, no sabem ni fer
pa,ni foc,niatendreunpart,ensho
fantot,hocomprem.Alsquiensgo-
vernenelsvotemiquehofacinells,
ja els hem votat, ja he complert la
meva obligació i que facin la seva
feina. I se’ns en va tot quan renun-
ciem a les nostres capacitats coma
éssershumans.

Fados anys tancava la llista de
CatalunyaSíqueesPot.Comveu
avui lasituació?
Socenunmomentreflexiu,peròon
em trobava ideològicament m’hi
continuo trobant. Sobre la situació
política m’estimo més no parlar
perquè m’importa prou i em pro-
dueix incomoditat i desassossec i
emsabriagreuquequedés sintetit-
zat en una frase equívoca. Soc en
unaposiciómolt incòmoda,crítica,
dolorosa, i prefereixo no pronun-
ciar-megaire.

Quanfaràmésmusicals?
Al maig actuo al Teatro de la Zar-
zuela a La tabernera del puerto, de
Sorozábal, que dirigeixMarioGas,
que la coneixbéperquè la va estre-
nar el seu pare, Manuel Gas. Parla
de contrabandistes, doblesmorals,
faig un personatge curt de còmica.
Cantar per primera vegada en una
sarsuela em fa il·lusió. I tinc ganes
de fer un Sondheim i m’ha dit un
ocelletquesobrevola lapossibilitat
d’aquíunany imig.

El Nacional de Teatre el 2009
la va agafar a la cua de l’atur. Viu
unmillormoment?
Continuo anant de tant en tant a
l’Inem.L’anypassatvaig tenirpoca
feina després de la sèrie Seis her-
manas al febrer. Hi ha poca feina i
malpagada, i ambtemporadesmés
curtes. Sommés fràgils quemai en
una professió molt eventual on
sempreestàsa la intempèrie.!

#tuitsdecultura
@IMendezdeVigo
Íñigo Méndez de Vigo Min. d’Educació i Cultura

Con la muerte de García Baena perdemos
una destacada figura de la cultura española
y de la poesía en particular, cuya obra ha
recorrido gran parte del siglo pasado.

@Lilamegustanlas
Liliana Menéndez Filòloga

Un día como hoy,
#16deenero, nacía Juan
JacintoMuñoz Rengel,
el gran imaginador.

@OffPep
Pep Espelt Agitador cultural El Konvent

Artistes furtius.Onelpreude l’art noesmouperdiners
sinóper expressió. Si aquestapintura la situéssimalMo-
MA,el seuvalor€ seria incalculable.La sort ésqueés a
Olvan–Berguedà–.El seuvalor emsatisfàmilions.Cultura.

MarioGas porta
poesia i humor al
teatre de la Gleva
L’actor i director uneix anècdotes i
versos en unes vetllades al costat de casa

J. BARRANCO Barcelona

Al teatre,millor enparella. SiVic-
ky Peña va presentar ahir al mig-
diaLavisitadelavelladamaaltea-
treLliuredeGràcia,nogaire lluny
d’aquí el pare dels seus fills Mi-
randa i Orestes, Mario Gas, pre-
sentava poc després en el gairebé
nounat teatre de la Gleva dos
muntatgesmés.Undejaconegut i
provat aBarcelona,El sueñodeun
hombre ridículo, un monòleg a
partir del relat de Dostoievski a
què dona vida des d’avui i fins al
dia 28 Ricardo Moya, que codiri-
geix amb Gas. Pel que fa a l’altre
muntatge, serà molt més infor-
mal: unes vetllades ambelmateix
Mario Gas en escena titulades
Amici miei –“així sona més pe-
dant”, va dir de broma l’actor i di-
rector– en què de l’1 al 5 de febrer
compartiràambelpúblicpoemes,
anècdotes, cançons i fins i tot “el
quehapassatduranteldia, lasitu-
ació política, que si el procés, que
si el 155...”. “Estaràpermèsanaral
lavabo, tossir senseposar-se lamà
a la boca, que soni el mòbil... no
passaràres.Osí.Seràcomseraca-
sa amb quatre amics. Un especta-
cle curt, amb prou feines quatre
hores i mitja...”, va dir, tornant a
somriure.
Gas,quevarecordarqueés“veí

d’aquest petit barri anomenat el
Farró”, on se situa el petit teatre
de laGleva, vadirque lanovasala
està literalment al costat de casa
seva, així que pot “baixar una es-

tona al vespre i fer gimnàstica
emotiva”. Va explicar que ha fet
“una selecció d’uns 150 poemes
d’autors que m’agraden, dels
quals cada dia en llegiré 20 o 25,
poemes que al llarg del temps he
ditperquèhefetmoltsrecitalspo-
ètics, per tenirunanit decomuni-
cació amb amics, o enemics, tots
són amics. La poesia és un mitjà
fantàsticdecomunicació,ambpo-
ques paraules et porta sensacions
molt fortes. Amés –va continuar,
fent broma–despréspuc ferAmi-

ci miei 2, 3, 4,Amigosmíos,Amics
meus, en francès, portuguès... Ja
hoveurem,éselprincipideres”.
Depoesianoenfaltarà,al teatre

de la Gleva: Paul Berrondo, amb
Jordi Busquets a la guitarra, reci-
tarà poemes deKavafis del 8 al 10
defebreraCosmeurecorda.Tam-
poc no faltaran vetllades especi-
als:del23al25defebrer idel2al4
de març l’actriu Elisa Creuhet,
quevacomençar ambElsJoglars,
presenta ambClara FerrerNo soc
corista, socunaartista, unconcert
dramatitzat que inclou des de cu-
plets finsaòpera.!

per què no ho he de fer jo. Que no
tinc els mateixos drets? La màqui-
na, el capital, ésmolt poderós, savi,
implacable.Dürrenmattmostraun
conflicteproperper ficar-te el dit a
l’ull i fermal. No té cap intencióde
descriure que hi ha unamanera de
ser bo, de corregir les coses, com
fanaltresautorsambbonafe.Ésun
buldòzer. Et presenta el mecanis-
me,onens toquen.

RicardoMoya torna
amb elmonòleg
deDostoievski
‘El sueño de un
hombre ridículo’

XAVIER CERVERA

Tot venut
Vicky Peña fotografiada
ahir al Teatre Lliure, on
comença funcions demà
amb totes les entrades ja

venudes

SELECCIÓ

’95 €179 399 €

’95 €149 399 €

’95 €149 399 €

’95 €209 499 €

’95 €239 599 €

’95 €259 599 €

- Matalàs de 80 cm d’ample

- Matalàs de 90 cm d’ample

- Matalàs de 105 cm d’ample

- Matalàs de 135 cm d’ample

- Matalàs de 150 cm d’ample

- Matalàs de 160 cm d’ample
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MATALÀS VISCO SILVER D’ALTA GAMMA AMB FIL DE PLATA

Per només

199’95
499€

Cinta de caminar:
- Pantalla LCD: velocitat, temps,
distància correguda i calories
consumides.
- Superfície: 100 x 32 cm.
- Dimensions: 122 x 58,8 x 115 cm.
- Posa’t en forma d’unamanera segura
i divertida.
Polsera esportiva de regal.

CINTA DE CAMINAR PLEGABLE + POLSERA ESPORTIVA DE REGAL

- Matalàs d’alta qualitat, adaptable i ergonòmic.
- Sistema termosensible i adaptable de 4 cm de
viscoelàstica.
- Doble capa superior amb sistema Air-Renove.
- Teixit strech amb fil de plata.
- Gruix del matalàs: +/- 30 cm.
- Garantia de 10 anys.
- Fabricat a Espanya.

TRUCA AL

935 951 518
PER FER LA
COMANDA

COM POTS ACONSEGUIR ELS PRODUCTES

1
2 Rep còmodamentels productes a casaenun termini de3dieshàbils des delmomentde fer la comanda, excepteelmatalàs, que téun termini de lliuramentestimatde10dies.

Contra reembossament: has d’abonar l’import indicat més les despeses d’enviament corresponents a cada producte, que seran de 19,95 €,* IVA inclòs.
La compra també es pot fer en línia i pagar amb targeta de crèdit.

Consulta les bases completes de la promoció a www.seleccionlavanguardia.com

Fes la comanda de manera ràpida i senzilla trucant al935 951 518 o a través dewww.seleccionlavanguardia.com.
Horari: de dilluns a dijous de 9.00 h a 19.00 h i divendres de 9.00 h a 16.30 h.

* Despeses d’enviament vàlides només per a Espanya, excepte Illes Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla.


