2 LA VANGUARDIA

SUMAR I

DILLUNS, 13 NOVEMBRE 2017

LA SEGONA
Màrius Carol

ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Jawad Ali Aslami

Encallats, no enfonsats (encara)

I

GNACIO Martínez de Pisón es preguntava ahir a les
pàgines de La Vanguardia si Barcelona és un transat
làntic que s’ha enfonsat. Ho feia un escriptor aragonès
establert des de fa trentacinc anys a Barcelona que li
va semblar llavors una ciutat festiva com el París de Heming
way i de Scott Fitzgerald. I que es va reconèixer en la Barcelo
na de Pasqual Maragall, quan els va dir als ciutadans que la
ciutat era la gent, més enllà del seu urbanisme o els seus ser
veis. Maragall havia escoltat la frase “the city is the people”
d’un ancià professor de Boston, que li va aclarir que la sentèn
cia era de Shakespeare. I, sens dubte amb aquesta voluntat
d’escoltar la gent, va ser capaç de crear un projecte potent i
integrador, ambiciós i solidari. Tenia al cap una idea per a
Barcelona. Sabia quin paper volia que la ciutat tingués a Cata
lunya, a Espanya i al món. Un polític ha de saber on va, no ha
d’esperar que el portin.
Segurament si Martínez de Pisón hagués escrit l’article
vintiquatre hores més tard, hauria estat encara més pessi

mista. La ruptura del pacte de govern dels comuns amb els
socialistes no és una bona notícia, entre altres raons perquè la
incorporació de l’equip de Jaume Collboni va permetre a Ada
Colau millorar la relació amb determinats col∙lectius –de
l’àmbit de la cultura al sector turístic– i recuperar cert assos
sec. La mateixa alcaldessa valorava el que havia suposat la
incorporació del PSC en les tasques de govern, però el seu
afany de mantenir un peu a cada riba en aquest moment polí
tic la va portar a convocar una consulta entre la seva gent. I
per un escàs marge van vèncer els partidaris de trencar, i el
resultat serà un increment de les incerteses. Aquests dubtes
que feien que el president del Mobile World Congress no
veiés clar el seu futur.
Potser no hem xocat amb un
iceberg com el Titanic, però és
possible que haguem encallat
com el Costa Concordia. Estàvem
malament, avui no estem millor.

INTÈRPRET AFGANÈS

Jawad Ali Aslami, que va
v ser
intèrpret de l’exèrcit es

panyol a l’Afganistan entre el
2006 i el 2013 i està amenaçat
pels talibans, espera
com a refugiat a l’illa
grega de Lesbos que
el Govern espanyol
li concedeixi l’asil.
PÀGINA 8

Gabriel Jené

PRESIDENT DE BARCELONA OBERTA

que agrupa els
v L’entitat
principals eixos comercials

i turístics de la ciutat, Barcelona
Oberta, celebrarà divendres la se
va tercera Summit.
En la jornada analit
zarà la col∙laboració
publicoprivada, una
fórmula d’èxit a la
ciutat. VIURE

Marc Márquez

PILOT DE MOTOCICLISME
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INTERNACIONAL

Fossa comuna a l’Iraq

S’ha descobert una nova fossa
comuna a AlBakara, a l’oest de
Kirkuk, on hi podria haver en
terrades fins a 400 persones.
La troballa s’ha produït en una
base militar abandonada que
havia ocupat l’Estat Islàmic
des del 2014. PÀGINA 10
POLÍTICA

Recurs a l’Audiència

Les defenses dels exconsellers
presos ultimen un nou recurs
davant l’Audiència per demanar
la seva llibertat. PÀGINA 14

EDITORIALS

CULTURA

El diari reflexiona sobre la rup
tura del pacte de govern a
l’Ajuntament de Barcelona i
l’oposició interna al Gabinet
de May al Regne Unit. Venen
hores d’inestabilitat. PÀGINA 24

El Museu Mohamed VI d’Art
Contemporani de Rabat (el
Marroc) acull fins al 4 de febrer
de l’any que ve una col∙lecció
d’obres d’art pertanyents al
Banc d’Espanya. La mostra
reuneix setanta obres de pintu
ra i escultura d’importants artis
tes, a partir de Goya, com Soro
lla, Zuloaga, Saura, Tàpies o
Chillida. PÀGINA 38

Colau i Theresa May

OPINIÓ

El teatre i el bodegó

Antoni Puigverd lamenta la
fractura a Catalunya: “El món
sencer camina cap a la coexis
tència de cultures i nosaltres, els
catalans, que ja teníem experi
ència en aquests combats, po
dem haver fet molts passos
enrere a causa de l’enorme
tensió emocional que ha susci
tat la solució binària. Un país
que al mirall es contempla ma
joritàriament de color gris ha
estat impel∙lit políticament a
elegir entre el blanc i el negre”.
PÀGINA 25

TENDÈNCIES

Infanticidi a Alzira

Un home de 28 anys va matar
ahir, presumptament, la seva
filla a Alzira (València) i des
prés es va llançar per la finestra.
PÀGINA 30

Goya i Tàpies a Rabat

Últim esprint
de Barcelona
Quan només falta una setma
na per a la tan esperada vota
ció, els promotors de Barce
lona per aconseguir conver
tirla en la seu de l’Agència
Europea del Medicament
(EMA) asseguren que la
capital catalana manté les
seves opcions i ja té garantits
alguns suports. El dia 20,
l’elecció.

Les bosses de mà de
Rània de Jordània
La reina de
Jordània va
assistir ahir a
l’obertura del
nou cicle par
lamentari amb
una bossa de
mà que costa
1.500 euros.

ESPORTS

Suïssa i Croàcia, a Rússia

Les seleccions de futbol de
Suïssa i Croàcia van complir
ahir els pronòstics i van aconse
guir la seva classificació per
disputar el Mundial de Rússia
l’estiu vinent. Irlanda del Nord
i Grècia van fallar i van quedar
eliminades. PÀGINA 54
ECONOMIA

Més regnat del cru

El petroli continuarà sent
la principal font d’energia del
món el 2040, segons l’OPEP.
El càrtel de productors de cru
preveu que el 75% del consum
serà de combustibles fòssils
aquell any. PÀGINA 63

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

La perillosa motxilla d’Ayllón

Frenar el boicot de productes

E

ls actes del PP de Catalunya disposen de controls
especials de seguretat sempre que hi participa el
president del Govern central. Són els serveis de la
Moncloa els que s’encarreguen de coordinarlos i inclo
uen controls previs als accessos, com va ser ahir el cas a
l’hotel Barceló Sants, on es va congregar la plana major
dels populars. De fet, el secretari d’Estat de Relacions
amb les Corts va topar amb un vigilant implacable. José
Luis Ayllón portava una motxilla amb roba i un necesser
que el vigilant va voler inspeccionar i, en adonarse que
hi havia un pot de desodorant en esprai, li va negar l’en
trada. Ayllón no es va identificar en cap moment ni va
protestar, sinó que es va posar a buscar immediatament
un lloc on deixar la motxilla per poder accedir a l’acte
de Rajoy, davant la mirada atònita d’alguns dels pre
sents. És el que estava fent quan se’l va trobar el respon
sable de seguretat del partit i li va facilitar l’entrada a
la sala de l’hotel.

E

l president del Govern espanyol va voler llançar un
missatge de “normalitat” des de Barcelona després
de la intervenció de la Generalitat en virtut de
l’article 155 de la Constitució. Rajoy va desgranar la “factu
ra de la fractura” amb la fugida d’empreses de Catalunya,
la cancel∙lació de reserves turístiques o la reducció del
consum. Per consolidar la “normalitat” que propugna amb
les eleccions del 21 de desembre, Rajoy va demanar a les
empreses que no abandonin Catalunya, però també que
“mai ningú no deixi de consumir productes catalans”. El
missatge del president era necessari davant les crides que
corren per les xarxes socials però és més necessari encara
que ell, el seu Executiu i el seu partit ho repeteixin també
fora de Catalunya, que és on s’exerceix efectivament
aquest boicot, fins ara sense censura política. Els empresa
ris catalans han vist caure les seves vendes a la resta d’Es
panya, posant en risc llocs de treball per decisions que no
tenen res a veure amb la qualitat dels seus productes.

només 24 anys, Marc
v Amb
Márquez entra en la llegenda
del motociclisme amb quatre títols
mundials de MotoGP. Ahir va com
plir el pronòstic al su
perar Dovizioso, dei
xantperalrecorduna
maniobra sublim per
evitar una caiguda.
PÀGINES 48, 49 i 50

Theresa May

PRIMERA MINISTRA BRITÀNICA

un Govern dividit entre
v Amb
euròfils i euroescèptics, i les

negociacions del Brexit amb Brus
sel∙les totalment empantanegades,
la primera ministra
britànica, Theresa
May, s’enfronta a
una possible rebel∙lió
dels tories al Parla
ment. PÀGINA 6

Ada Colau

ALCALDESSA DE BARCELONA

Colau ha optat per
v Ada
trencar el pacte de governa

bilitat amb el PSC a l’Ajuntament
de Barcelona i obrir una via d’in
estabilitat a la ciutat
just quan el delicat
moment polític que
viu Catalunya re
quereix més con
sensos. VIURE

EI web de
LA QÜESTIÓ CATALANA
Seguiu l’última hora de la
crisi d’Estat a Espanya.
NOTÍCIA
La presumpta violació múlti
ple als Sanfermines arriba a
judici.
MODA
Aquestes són les firmes espa
nyoles que han conquerit
Beyoncé, Lady Gaga i Miley.
BARCELONA GLOBAL
El repte de facilitar la vida als
nouvinguts per atreure el
talent a Barcelona.

