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Què farà el PSC?

T

OT i que Rubalcaba ha fet una executiva
d’unitat, és evident que també respon a dos
principis: en primer lloc uns hem guanyat i
uns altres han perdut, i en segon lloc que no
es confongui la mà estesa als territoris amb una multiplicitat de veus que facin la nova direcció ingestionable des
del primer dia. És obvi que cap federació del PSOE no
ha perdut tant com el PSC en aquest congrés, ja que en
cap altra hi havia un mandat explícit per votar la candidata perdedora. Per tant, els socialistes catalans hauran
de gestionar aquesta nova derrota i fer-ho de manera
temperada, lluny de frases grandiloqüents, que advertien
ahir que la nova situació era la guerra. I és que no deixa
de ser paradoxal que el PSC ajornés qualsevol reivindicació de més autonomia política, segons el que es va acordar al seu darrer congrés, per no incomodar la candidatura de Chacón, i ara, després de la victòria de Rubalcaba, potser pretendrà fer de la seva independència el nou

full de ruta. En el brogit de la batalla, el PSC va somiar
que s’apoderava del PSOE, i a punt ha estat de fer-ho si
no hagués estat, segurament, pel reflux d’un parell de
desenes de vots temorosos del rumb que haurien pogut
prendre els socialistes. El nou primer secretari del PSC,
Pere Navarro, torna de Sevilla amb la interlocució sota
zero amb Rubalcaba. És cert que la política acaba fent
possible el que tan sols unes hores abans semblava impossible –heus ací el cas de Griñán, incomprensiblement
president del PSOE encara que sigui en clau de les pròximes eleccions andaluses–, però, en aquest cas, al PSC li
caldrà una mica més que unes disculpes perquè el tinguin en compte en la nova direcció del PSOE.

Després de sobreviure a
l’explosió de gas del 2008 a
Ca n’Espinós, en què van morir
sis persones, Sara Cortés va aconseguir orientar la seva vida com a monitora d’esplai i allunyar-se de la marginalitat d’un barri
castigat. VIURE

Lorin Maazel

DIRECTOR D’ORQUESTRA
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La llegendària batuta de
Lorin Maazel (80) actua
avui a Barcelona, en un concert
amb regust francès a L’Auditori.
Amb 5.000 sessions
als dits, Maazel és
un dels grans directors d’orquestra que
es manté encara en
actiu. PÀGINA 32
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INTERNACIONAL

El ‘carnisser’ sirià

Creix l’enuig d’Occident i de
països àrabs per la negativa de
Rússia i la Xina a sancionar
una resolució del consell de
seguretat de l’ONU contra el
dictador sirià, Al-Assad. PÀG. 10

Challapata i els cotxes

Challapata és a l’altiplà bolivià,
a 3.700 metres d’altitud. Si algú
vol comprar un tot terreny barat, aquest és el lloc adequat. Si
voleu saber per què, llegiu el
nostre corresponsal Robert
Mur. PÀGINA 11

EDITORIALS

CULTURA

La Gran Bretanya es disposa a
commemorar amb magnificència el 60è aniversari del regnat
d’Isabel II; i l’onada de fred i la
–fins ara– eficient resposta de
les autoritats. PÀGINA 18

Fa vint anys del sorollós aterratge de Quentin Tarantino com a
escriptor i director de cinema
amb Reservoir dogs, estrenada a
Sundance –el festival de cinema independent més important
del món–, i a la qual va seguir
el 1994 Pulp fiction, que el va
acabar de consagrar. PÀGINA 34

Els temes del dia

OPINIÓ

Els Castro i els Carod

José Luis Álvarez comenta que
“no només hi ha famílies polítiques en democràcia. Són també
abundants en dictadures. De
vegades reeixides com els Kim
Jong a Corea del Nord; altres
de fallides, com els Mubarak i
Gaddafi. De vegades són germans, com els Castro a Cuba i
com, una altra vegada en democràcia, el clan dels Kennedy o
els germans Carod-Rovira”.
PÀGINA 19

TENDÈNCIES

Busconovia.com

Buscar parella a través d’internet
ha deixat de ser un acte marcat
per l’estigma de l’exclusió i reservat a subjectes sense habilitats
socials. L’any passat 25 milions
de persones a tot el món van
utilitzar webs de cites. PÀG. 28

Un aterratge sorollós

Tarragona no
sols és platja
S’ha escrit molt i s’han dit
moltes coses del model turístic basat en el sol i la platja,
la fórmula de l’èxit de la
Costa Daurada des dels anys
seixanta. El sector turístic i
hoteler, que no renega de les
bondats del seu litoral, està
entossudit ara a demostrar
que Tarragona té més encants.

‘Desnonaments’ fins
i tot per als falcons
Barcelona ha
perdut, amb
la restauració
de la torre
Macosa, un
dels seus pocs
nius de falcons
pelegrins.

ESPORTS

Màgia blanc-i-blava

El RCD Espanyol s’ha tret tres
conills del barret –Coutinho,
Kalu Uche i Víctor Sánchez–,
aquesta vegada a cost zero.
Els dos primers van debutar
dissabte a San Mamés per contribuir decisivament a l’empat
que deixa l’equip en places
europees. PÀGINA 47
ECONOMIA

Sanejar surt car

La neteja o sanejament dels
balanços del sector bancari a
Espanya tindrà un cost equivalent al 15 per cent del producte
interior brut (PIB) del país en
un només any, segons els càlculs fets públics pel Banc d’Espanya. PÀGINA 62

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Un PSOE molt transparent

Sortir de l’exclusió

A

lguns dirigents del PSOE acostumen a justificar la
poca capacitat per dissimular o per mantenir la
discreció fent de la necessitat una virtut: “Si és que
som transparents”. Tot aquest cap de setmana, l’hotel
Renacimiento de Sevilla –on els socialistes han celebrat
el transcendental 38è congrés federal– ha estat escenari
de lluites intestines cruels, d’enfrontaments que en alguns casos van estar a punt d’arribar a les mans i de discussions molt pujades de to. Després, evidentment, tot es
nega. Però els socialistes no dissimulen gaire bé. Així, poc
podien enganyar els encesos elogis que Manuel Chaves,
Gaspar Zarrías o Luis Pizarro dedicaven a l’elecció del
seu arxienemic José Antonio Griñán com a nou president
del PSOE. O els somriures gèlids que mostraven Josep
Borrell i Cristina Narbona, agafats de la mà, quan entraven a l’hotel després de la derrota de Carme Chacón. O
l’abraçada forçada que ahir es van fer els madrilenys Tomás Gómez i Rafael Simancas. O...

E

l primer semàfor d’avui se l’emporta la jove Sara
Cortés, monitora d’esplai i un exemple de superació en l’adversitat. Però podria haver-li correspost
a algun dirigent de la Fundació Catalana de l’Esplai, l’entitat per a la qual treballa. La tasca que desenvolupen
aquestes associacions ha tingut sempre un sentit social
molt lloable, però això s’aprecia molt més ara, quan la
crisi ha reduït a la mínima expressió els diners que les
administracions dediquen als col·lectius en risc d’exclusió.
La Sara es va criar a Ca n’Espinós, el barri marginal de
Gavà que va saltar als titulars arran de la tràgica explosió
de gas registrada el desembre del 2008. Alguns dels veïns,
com ella, van decidir refer la vida en altres llocs, encara
que no per això s’han oblidat del barri. Així, La Sara desenvolupa la seva feina a l’Esplai de Ca n’Espinós. Forma
part d’una promoció de 54 joves en risc d’exclusió que
acaben de graduar-se com a professionals del temps lliure. Sort a tots.

c

El catedràtic de Filologia
Hispànica de la UB Adolfo
Sotelo fa vuit anys que treballa
en una biografia de Camilo José
Cela, que preveu
finalitzar el 2013.
S’acaben de commemorar els deu anys
de la mort del premi
Nobel. PÀGINA 33

Carles Castillejo
ATLETA
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L’atleta barceloní Carles
Castillejo (33 anys) es va imposar ahir a la Mitja Marató de
Granollers per davant del plusmarquista mundial
de marató, el kenià
Patrick Makau. És
el primer espanyol
que guanya la prova
des del 1991. PÀG. 51

Gianni Alemanno
ALCALDE DE ROMA

c

Al caos habitual de la capital italiana s’hi ha afegit
el provocat per la neu i el gel. Es
dispara l’intercanvi d’acusacions entre l’alcalde,
Gianni Alemanno, i
el responsable nacional de Protecció
Civil, Franco Gabrielli. PÀGINA 4

EI web de
NOTÍCIA
Els egiptòlegs catalans tornen a
fer excavacions a Egipte.
VIDEOENTREVISTA
“Preguntar en català hauria de
ser normal, no entenc per què
sóc notícia”, afirma la periodista esportiva xinesa Lara Zheng,
protagonista de les rodes de
premsa del Barça.
VIDEONOTÍCIA
Una bàscula et diu si peseu com
Messi o com Falete.
TEK
El portàtil del futur.

