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El diari dels Estats Units
que dirigeix Baquet (59) va

publicarahir,perprimeracopdes
del 1920, un editorial a la portada.
El motiu era, des
prés de la matança
de San Bernardino,
criticar la lleiquere
gula la tinença d’ar
mes. PÀGINA 10

LA SEGONA

Preocupacions d’un ambaixador

L’ambaixadord’unpaísrellevantdelplanetaem
preguntavafaunsdiesperquèunpolític libe
ralcomArturMasbuscavaincansablement
elsvotsdelaCUPperpoderser investitpresi

dent.Larespostavaserquevolia intentarhopernosortir
per laportafalsa,pernohaverdedonarperconclòselprocés
sobiranista iseguramentperpoderguanyartempsdesdel
poderperrefundarCDC.Eldiplomàticcontinuavasense
donarcrèditqueunhomeeducatalLiceuFrancès(iAula),
unmoderatdelcentredreta,quehaestat lagranesperança
blancadelesclassesmitjanes,poguéspretendrerepetiral
capdavantdelgoverncatalàsegrestatpelsvotsdelaCUP.
Noemvaacceptarel tòpicquelapolíticafaestranyscom
panysdellit, tantomésqueelmatrimoni.Nitansolsparafra
sejantWoodyAllenvaigpoderaconseguirquedeixésde
preguntarmesobreaquestpactecontranaturaqueintenta.
UndelsargumentsdelmeuinterlocutoreraquelaCUPno

ésexactamentlacaraamabled’AntonioBañosolesabraça

destovesdeDavidFernàndez. M’explicavaquelaCUP
actualésfillaenbonapartdeLainsurreccióqueve,unassaig
publicat favuitanysperElComitèInvisible, formatpels
anomenatsnoudeTarnac.Lapoliciafrancesaatribuïael
llibreaJulienCoupat,acusatdesabotatgeauntren.El llibre
proposala lluitarevolucionàriabasadaencomunes,enuna
xarxadetreballsecretaqueesdesenvoluparàforadelapolí
ticaconvencional. Iqueatacaràenmomentsdecrisiper
impulsarunarevolucióanticapitalista.Estractad’apropiar
sedelpoderlocal,bloquejar l’economiaianiquilar lesforces
repressives.
Elvaig intentarconvèncerqueelpacteerainabastable i

quehosabienelsnegociadorsquanpresentavenpropostes
impossiblesperestovarlos.Iper
quèMasnoanunciaeleccionsel
6demarçiposafiatotaixò?,em
vainsistir l’ambaixador.I jano
vaigsaberquèrespondreli.

v

La fundació El Trampolí,
que dirigeix Maite Cobos,

desenvolupa un projecte d’inte
gració d’adults amb discapacitats
físiques a la Bisbal
d’Empordà. El pro
jecte es basa en una
botiga d’objectes i
roba de segona mà.
VIURE

v

El flamant director general
de l’hospital Clínic, el ne

fròleg Josep Maria Campistol
(55), aspira a què l’excel∙lència
del centre i la sos
tenibilitat econò
mica afegeixi més
humanitat al tracte
amb el malalt. TEN
DÈNCIES 52

v

El gran teatre milanès de
l’òpera ofereix entrades a

preu reduït alsmenors de 30 anys
per assistir a lapreestrenadeGio
vanna d’Arco, una
pràctica que va co
mençar el 2008 i
que obre les portes
de l’òpera als més
joves. PÀGINA 62

v

Rodolfo Marco (49) és ge
neral,vapresidirbancs ides

de fa un any ésministre d’Econo
mia, Finances i Banca Pública.
Davant el desastre
financer, el Banc
Central va deixar fa
mesos de publicar
dades macroeconò
miques. PÀGINA 5

v

INTERNACIONAL

Le Pen a l’assalt
El Front Nacional vol aprofitar
les eleccions regionals d’avui
per capitalitzar l’estat de pànic
sorgit a França com a conse
qüència dels atemptats de París,
convertintlo en vots a favor
de l’extrema dreta. PÀGINA 8

POLÍTICA

Iceta en campanya
El primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, s’està prodigant
enmítings per tot Espanya, una
situació poc habitual en campa
nyes anteriors. PÀGINA 26

EDITORIALS

Els temes del dia
Les diferents propostes de re
formar la Constitució espanyola
a redós de les eleccions, i la crisi
política i econòmica del Brasil
de Dilma Rouseff. PÀGINA 40

OPINIÓ

L’amic americà
Carme Riera reflexiona sobre
la constant invasió de tradici
ons importades dels EUA que
reemplacen les pròpies: “Els
catalans, en comptes de les
festes nadalenques solemnitza
rem les del solstici d’hivern (...)
com ja ha succeït amb la dels
difunts i la castanyada, de tant
arrelament a la conca mediter
rània, malbaratada tristament
per les carabasses i el forà Hal
loween, per complet aliè a la
nostra cultura”. PÀGINA 41

TENDÈNCIES

Els Andes es fonen
L’imparable augment de la
temperatura a la regió andina
està provocant la desaparició de
les glaceres tropicals, un fet que
amenaça amb deixar sense
subministrament d’aigua a dos
milions de persones. PÀGINA 50

CULTURA

El negoci de les galàxies
El setè lliurament de la sèrie
Skywalker podria batre tots els
rècords d’ingressos, amb la
previsió d’acumular 5.000mili
ons de dòlars a les arques de la
factoria Disney. PÀGINA 64

ESPORTS

Benítez guanya temps
La victòria del Reial Madrid ahir
davant el Getafe per 41 amb
gols de Benzema, Bale i Cristia
no, va calmar els ànims d’una
afició madridista que malgrat
tot manté els dubtes sobre
l’equip i especialment sobre
l’entrenador, Rafa Benítez, que
va rebre una sonora xiulada a
l’inici del matx. PÀGINA 83

ECONOMIA

Dubte hipotecari
En la baralla jurídica per la
legalitat de les hipoteques mul
tidivisa –préstecs enmoneda
estrangera que es van oferir
durant els anys de la bombolla–
la banca s’ha apuntat una victò
ria després que un tribunal de la
UE hagi negat que es tracti d’un
producte complex destinat a
experts en la matèria. PÀGINA 93

GUERRA AL TRÀFIC DE PERSONES

Lamilícia líbia dels Black
Masks, formada per volunta
ris, s’enfronta al tràfic d’immi
grants que surten de l’Àfrica
cap a Europa. PÀGINA 18

LA LLIÇÓ DE MALALA

Un grup de joves del barri de
Sants reflexiona sobre la
Nobel de la pau pakistanesa
Malala Yousafzai. PÀGINA 55

EL SECRET DE TUTANKAMON

Una expedició arqueològica
planteja l’existència d’una
segona tomba al costat de la
del faraó nen. PÀGINA 68

EL NOU CAMP NOU

Dimecres finalitza el termini
de lliurament dels projectes a
concurs per a la construcció
de l’Espai Barça. PÀGINA 86

La desitjada foto delministre Complicat, no impossible

Elsmilitants i simpatitzantsdelPPqueahiresvan
congregara lavaqueriadeVallfogonadeBalaguer
(aLleida)permenjarcargols ibotifarraambel seu
capde llistaaCatalunya,JorgeFernándezDíaz,

sabienque, el tambéministre,haviademarxaraviatper
participaravuiaMadriden l’actedeldiade laConstitució. I
moltsvolien, amésdesaludarlo, fers’hiuna foto.Aixòva
ferquealgunsassistentsnobaixessin laguàrdia,malgratel
saborósguisat, i queenunmomentdeterminatquanFer
nándezDíazesvaaixecarde la cadira, encaraquenoper
anarse’n,desenesdepersones, famílies senceres, s’adreces
sincapalministreperdemanarliuna fotoambell.Desenes,
a lesqualsenvanseguirmoltesmés, i quevaprovocaruna
sessióde fotos inesperadaqueesvaallargarmésdequinze
minuts.Peròelministrenose’nvaanar: vacontinuardinant.
Vaseruna falsaalarma.Vamarxarmitjahoramés tard,
desprésd’acomiadarsedesdel faristoldels comensals,
moltsd’ells, ambunanova foto familiarambelministre.

Els gairebé200països reunitsper l’ONUaParísper
negociar elprimeracordglobal contra l’escalfament
vanculminarahirunprimeresborrany.Tot i això, el

textmanté tots els frontsoberts.El graud’optimismemés
justificableprocedeixdel fet que, almenys, ésundocument
operatiupera ladiscussió (48pàgines, de lesquals21 sónel
rovell de l’ou).N’hihaprouambrecordarqueen la fallida
cimeradeCopenhaguen (2009), elsdelegats vancomençar
anegociar ambun textde300pàgines, laqual cosavaanti
cipar el fracàs.Assolirunacord seràdifícil, peròno impos
sible, vist el consens sobre lanecessitatdemitigarlo.Més
dadespera l’optimisme.Quanesvaaprovarelprotocolde
Kyoto,hi vahaver35païsosquevan firmarambcompro
misos i sumavenun12%de les emissions totals.Avui, jahi
ha 179païsosquehanposat la contribuciódamunt la taula, i
suposenel96%de les emissions.Parísno seràel finaldel
trajecte, peròhauriade ser la casellade sortidad’unanova
economiamésneta i respectuosaambel clima.
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