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El casc blau

E

N la política, com en les guerres, hi ha gent ideal
per batallar i d’altres que són perfectes per firmar
la pau. Cada moment de la història té els seus
personatges, però sobretot les seves necessitats.
En qualsevol cas, és important saber el nivell de tensió que
un és capaç d’aguantar. O, com a mínim, la pressió en què un
se sent còmode per resoldre les situacions. Pierre Lemaitre
ha escrit que la tensió en la vida és un filferro que cadascú
porta dins seu sense conèixerne el grau de resistència. Així
que és bo moure’s en la política amb prou estrès per poder
treure el millor d’un mateix, però sense que la raó es trenqui.
A Íñigo Méndez de Vigo el va nomenar Mariano Rajoy
ministre d’Educació, Cultura i Esport per substituir José
Ignacio Wert, un home llest que va omplir la seva biografia
política d’incendis. Segurament per això a Méndez de Vigo
se’l va qualificar de “ministre bomber” en les biografies pre
cipitades escrites després del seu nomenament. No és diplo
màtic de carrera, però sí de formes, segurament com a resul

El Barcelona Supercompu
v ting
Center tindrà un nou

tat d’haverse passat mitja vida a Brussel∙les, resolent afers
europeus. Els seus orígens literaris són el seu millor aval. De
fet és nét de l’escriptora Carmen de Icaza i té facilitat per
l’escriptura, fins al punt que va guanyar el premi de periodis
me Salvador de Madariaga. De manera que ni la gent del
món de l’educació, ni tampoc de la cultura, no el van rebre
a matadegolla quan va jurar el càrrec.
Rajoy va pensar en ell com a titular d’Afers Exteriors, però
finalment ha repetit cartera. I, a més, és la veu amable del
nou Govern. S’ha pres al peu de la lletra la instrucció de Ra
joy que tocava parlar, dialogar i pactar. Ha posat a la nevera
la Lomce i ahir es va comprometre a crear una fiscalia contra
la pirateria, a impulsar una llei de mecenatge i a abaixar
l’IVA dels espectacles al 10%.
Tot al seu temps. Més que un
bomber, el nou ministre és un
casc blau: ja no es tracta d’apagar
focs, sinó d’evitar prendre mal.

superordinador Mare Nostrum
dotze vegades més potent que
l’actual. Les gestions
que ha fet Carmen
Vela han estat clau
perquè la seva cons
trucció fos aprova
da. PÀGINES 30 i 31

Gabriel Jené
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L’associació de comer
v ciants
Barcelona Oberta va

organitzar ahir una trobada en la
qual representants de sectors com
el turisme, la res
tauració i el comerç
van exposar els seus
punts de vista sobre
el futur del model
Barcelona. VIURE
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INTERNACIONAL

Dimonis de la història

Diumenge se celebren eleccions
presidencials a Àustria, i és
factible que el vencedor sigui
Norbert Hofer, candidat de
l’ultranacionalista Partit de la
Llibertat d’Àustria (FPÖ), la
retòrica xenòfoba del qual evo
ca la del nazisme. PÀGINA 10
POLÍTICA

Diàleg numèric

Oriol Junqueras serà finalment
a la reunió del Consell de Políti
ca Fiscal i Financera de demà
a Madrid. PÀGINA 20

EDITORIALS

CULTURA

Els pressupostos de la Generali
tat que ha presentat al Parla
ment el conseller d’Economia
per a l’any vinent; i la necessària
lluita contra la xacra destructiva
de la pirateria digital. PÀGINA 22

La revolució russa, un dels es
deveniments capitals del segle
XX, va deixar també un gran
llegat cinematogràfic, al qual
la Filmoteca de Catalunya dedi
carà el 2017 un cicle amb més
de 50 títols. PÀGINA 40

Comptes i robatoris

OPINIÓ

‘O tempora, o mores’

Joaquín Luna critica amb ironia
la reforma horària que propug
na la Generalitat de Catalunya:
“La campanya té bones inten
cions, com passa als cementiris,
però als quatre liberals que hi
ha a Espanya i a Catalunya ens
terroritza el dirigisme. Si avui
les arques són buides, a Catalu
nya també, és perquè sobren
funcionaris, sobren estructures
administratives i sobra aquella
mentalitat anacrònica que ho
espera tot de l’Estat”. PÀGINA 24
TENDÈNCIES

Vides comprades

La Guàrdia Civil de Villamartín,
a Cadis, deté una dona de 28
anys per la venda d’un fill nou
nat a canvi de 10.000 euros a
una parella d’homes de Llanos
de Vícar, a Almeria. PÁGINA 33

El cuirassat Potiomkin

Hotels que no
tenen llicència
Mentre les grans cadenes
hoteleres es barallen amb
l’Ajuntament per incremen
tar el nombre d’habitacions
de luxe a la ciutat, una altra
mena d’allotjaments, els
caixers, s’omplen any rere
any de persones que no po
den costejarse un sostre i
que proven de dormir sota
el silenci dels poders fàctics.

Més ‘realities’
contra les sèries
Les cadenes
generalistes
han incremen
tat l’oferta
de concursos
i realities per
fer front als
nous canals
de sèries

ESPORTS

Escacs robòtics

El duel CarlsenKariakin no
passarà a la història per l’emo
ció de les partides, ni pels bri
llants atacs a vida o mort, ni per
les jugades inoblidables. I molt
menys després del pobre espec
tacle de la dotzena jornada, en
la qual el noruec, actual campió,
va aguantar la vergonya de fir
mar un ràpid empat en tot just
mitja hora. PÀGINA 48
ECONOMIA

Jubilació minvant

El Govern espanyol torna a
utilitzar la seva potestat de veto
per provar d’evitar la tramitació
parlamentària d’una proposició
de llei firmada pel PSOE i altres
grups de l’oposició a fi d’apujar
un 1,2% les pensions l’any
vinent. PÀGINA 56

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Santamaría i el ‘salt perfecte’

Traves injustificades

M

arilyn Monroe va saltar més de 200 vegades
durant tres hores fins que va aconseguir el salt
perfecte que il∙lustraria el 1959 la portada de la
revista Life. Ahir es va inaugurar al CaixaForum de Ma
drid l’exposició del fotògraf Philippe Halsman, que va
ser qui va convèncer la popular actriu de participar en
aquella particular sessió. El fotògraf, fent saltar els seus
models, buscava desinhibirlos i mostrar la seva autèntica
personalitat a través de la càmera. Sorpréndeme és el títol
de la mostra. Ahir la vicepresidenta i ministra d’Adminis
tracions Territorials del Govern central, Soraya Saénz de
Santamaría, va visitar el CaixaForum i va poder empor
tarse al seu despatx el catàleg de l’exposició. Abans de
marxar, se la va veure conversant una bona estona amb el
director general de la Fundació Bancària La Caixa, Jau
me Giró. L’encàrrec de Rajoy a la vicepresidenta d’abor
dar la qüestió catalana en aquesta legislatura requerirà
també un salt perfecte i grans dosis de sorpreses.

E

ls promotors de dos hotels a les Drassanes de
Barcelona, que disposaven de tots els requeri
ments previs de l’Ajuntament de Barcelona per
poder aixecar aquests nous establiments, han decidit
portar el Consistori als tribunals per la seva negativa a
concedir la llicència definitiva d’obres, l’últim tràmit que
havien de superar perquè el seu projecte es converteixi
en realitat. L’afany del govern municipal d’alimentar
un discurs indiscriminat contra el turisme, maximitzant
les molèsties que aquesta activitat provoca i minimitzant
els beneficis que reporta, no només als promotors de
projectes com aquest sinó a la societat en general (dina
mització comercial, seguretat i, sobretot, llocs de treball),
pot acabar provocant una onerosa factura per al mateix
Ajuntament i, en definitiva, per a la ciutat. Diversos hote
lers es plantegen presentar denúncia contra l’administra
ció local per posar traves de dubtosa legalitat a projectes
amb drets adquirits.

proveïdor de Rolex
v Tous,
des de fa més de trenta

anys, s’ha posat al capdavant de la
nova obertura de la firma suïssa a
Barcelona, un esta
bliment de 400 m2 al
passeig de Gràcia,
que uneix botiga i
una exposició sobre
la marca. VIURE

Íñigo Méndez de Vigo

MINISTRE D’EDUCACIÓ I CULTURA

responsable de la política
v Elcultural
espanyola (60) mar

ca una nova línia quan afirma que el
Govern central planeja crear una
fiscalia antipirateria i
impulsa un estatut
del creador que per
meti que els escrip
tors jubilats cobrin
tota la pensió. PÀG. 36

David Pérez

ALCALDE D’ALCORCÓN

L’alcalde de la ciutat ma
v drilenya
d’Alcorcón, David

Pérez, es va veure obligat ahir a
demanar disculpes després que
es divulgués un en
registrament en el
qual s’havia referit a
les dones feministes
en termes poc apro
piats. PÀGINA 33

EI web de
NOTÍCIA
L’Hospitalet demana el tras
llat del rector que va acollir
la missa d’homenatge a
la División Azul.
EKONOMIA
Els pensionistes perdran
poder adquisitiu.
REPORTATGE
Quan acolorir ja no és un joc
de nens.
CULTURA
Christopher Boone, l’heroi
del segle XXI que reivindica
la diferència.

