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La capital alemanya està
fent front a un enorme des

afiament en matèria d’organitza
ció i logística per acollir els prop
de 70.000 refugiats
demandants d’asil
que s’han instal∙lat a
la ciutat i escolarit
zar uns 3.000 nens.
PÀGINA 8

LA SEGONA

L’esperpent

L’escriptorSamuelBecketteraunhomede
poquesparaules,seguramentles justes.Als
anyscinquantase’lacostumavaaveureals
cafèsdeMontparnasseambAlbertoGiaco

metti,a lesesculturesallargassadesdelqualvaacabaras
semblantse.Undia,desprésdeprendreunacopadevi i
conversarambmonosíl∙labsambelseuamicartista,vator
narcaminantcapacasa.Darrereunacantonadaunboigliva
clavarunaganivetadaqueselivapararadoscentímetresdel
cor.Quanvasortirdel’hospitalvavisitarelseuagressorala
presói livaferunasolapregunta:
–Perquè?
–Nohosé–varespondreelrodamón.
Sensdubte,aquellaseqüènciavamarcar lasevaobra,ca

racteritzadaperl’absurd,quelipermetriaaconseguirel
premiNobeldeLiteraturael1969.
ElcopdepunytraïdorquevarebreMarianoRajoyalcen

tredePontevedramentreconversavaambelsseuspaisans

recordal’agressiódeBeckett.L’atacanteraunmenorde17
anys,quevaserprotagonistad’unesperpentqueesvacon
vertirenunfenomenviralenpocsminuts.Elcopvadeixar
marquesalrostredelpresidentdelGoverncentral,quees
preguntava“Perquè?”,comeldramaturgirlandèsferita
París.Peròlabogerianos’explica,sinóqueesmanifesta.La
racionalitatéseldenominadorcomúdelaconvivència,però
hihapersonatgescapaçosd’acumulargransquantitatsd’odi
ialtres indignitats,comenunaversióviolentadelasíndrome
deDiògenes.Iundiapeguenaquimenyss’hoespera, jasigui
unpresidentdegovernounpremiNobel,pelsimpleplaer
d’aconseguirquinzeminutsdemaleïdaglòriaenunvídeo.
ValleInclánvaferdel’esperpent–“fetgrotescimalvat”–

ungènereal’Espanyadelsanys
vint.Hauríemdeblindarlapolí
ticadelacrispació,perquèno
contribueixialrelat irracionalde
tantsbojos .

ValleInclánvaferdel’esperpent–“fetgrotescimalvat”–

v

El servei de Neonatologia
de Vall d’Hebron entrena

els pares dels nadons d’UCI per
què una vegada estabilitzats pu
guin anarse’n a viu
re a casa. Aprenen a
controlar els tubs de
fillsmolt fràgils amb
els que mai no han
estat sols. PÀGINA 40
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La singularitat, el projecte
d’AlbertSerrailacomissària

ChusMartínezquevarepresentar
Catalunya a la darrera Biennal de
Venècia es presenta
a La Virreina Centre
de la Imatge. Una
pel∙lícula de 13 hores
que es projecta en
8 pantalles.PÀG. 48
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Quan ja fados anysde lapo
sada en marxa del projecte

per al qual va ser nomenat direc
tormusical del Liceu, Josep Pons
(58) valora l’evolu
ció de la qualitat de
l’orquestra i conti
nua convocant audi
cions per cobrir les
vacants. PÀG. 51
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El ministre de Justícia de
Bèlgica,KoenGeens, ha ad

mès que la llei belga que impe
deix escorcollar els domicilis de
sospitosos a la nit
podria haver facili
tat la fugida d’un
dels terroristes del
13N a París, Salah
Abdeslam. PÀGINA 6
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El cistell
deNadal
Després d’uns quants anys
anunciant que baixaven els
preus o que es mantenien
estables, aquest Nadal serà
més car comprar aliments
amb gran demanda nadalen
ca com el rap, l’escamarlà o
les angules. AMercabarna ha
pujat d’un 3% a un 6% el peix
fresc i els congelats són fins a
un 8%més cars.

Sopar ambColau Solució “a les bones”

L’alcalde de Barcelona té el costum de convocar
un sopar de Nadal amb els seus empleats, fun
cionaris i càrrecs de confiança de l’alcaldia.

L’equip de govern d’Ada Colau desconeixia aquesta tra
dició, però quan va ser informat va decidir mantenir
aquesta cita, tot i que amb alguns canvis que no han pas
sat desapercebuts entre els més veterans d’aquesta troba
da nadalenca. D’entrada, el lloc escollit és molt menys
glamurós que altres vegades, ja que es tracta del restau
rant d’un centre regional de la ciutat. Però el que aquest
any hauria animat els empleats a anar a l’àpat és la rebai
xa del preu del menú. Així, s’ha passat dels 30 o 35 euros
que costava el cobert amb anteriors alcaldes als 25 euros
que pagarà aquest any cada comensal. Aquesta dada és
rellevant perquè els participants (més de 60 aquesta
vegada) sempre paguen el menú de la seva butxaca.
Al sopar d’aquesta nit no hi haurà amic invisible, però sí
que està assegurat el discurs de l’alcaldessa.

L’Ajuntament de Barcelona ha arribat a un
acord perquè la Sareb, entitat més coneguda
com a banc dolent, li cedeixi en condicions

molt avantatjoses un paquet de 200 habitatges
procedents d’execucions hipotecàries. Els pisos,
repartits per tota la ciutat, una vegada revertits a
l’Ajuntament es destinaran a habitatge social. La
negociació establerta pel govern municipal i la Sareb
dóna d’aquesta manera els seus primers fruits i obre
una via a la qual estaria bé que s’afegissin altres
ajuntaments espanyols. Aquesta vegada ha funcionat el
diàleg i s’ha traçat un camí que pot ser menys acciden
tat que el de les sancions a les entitats bancàries que
mantenen pisos buits. És el que l’alcaldessa Ada Colau
va definir ahir com una intervenció “a les bones”,
referible, esclar, a actuar “a les males” per mirar de
resoldre un problema, el de l’accés a l’habitatge, que
continuen tenint milers de ciutadans.
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El Tribunal Suprem de Corea
del Nord condemna a cadena
perpètua amb treballs forçats
unmissioner canadenc d’origen
sudcoreà, acusat de conspirar
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un. PÀGINA 11
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El possible ensorrament del
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agressió que va patir ahir el
president Rajoy a Pontevedra.
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Un problema secundari
FrancescMarcÁlvaro analitza
les perspectives de l’indepen
dentisme, que ha passat a un
segon pla en l’agenda política
espanyola: “Les eleccions de
diumenge agafen el sobiranisme
català més dividit que no sem
bla. Les pulsions caïnites que
van congelarse abans del 27S
tornen i ho fan sense gaire dissi
mulació. Com que això no és
cap secret, Rajoy i Sánchez han
decidit que Catalunya no els
distregui”. PÀGINA 36
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sobreviure durant tretze mesos
en alta mar anant a la deriva ha
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brar la nova condició de Barce
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Amb un futbol pobre i menys
oportunitats que el seu rival, el
River Plate compleix els pro
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final del Mundial de Clubs del
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Encara que és cert que molts
dels llocs de treball són precaris
i estan mal pagats, fet que aug
menta les desigualtats socials,
també ho és que l’atur al Regne
Unit ha descendit en l’últim
trimestre fins al 5,2%, el nivell
més baix en una dècada i a l’al
tura del que hi solia haver abans
de l’esclat de la crisi econòmica
i financera. PÀGINA 72


