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L’esperpent

L’

escriptor Samuel Beckett era un home de
poques paraules, segurament les justes. Als
anys cinquanta se’l acostumava a veure als
cafès de Montparnasse amb Alberto Giaco
metti, a les escultures allargassades del qual va acabar as
semblantse. Un dia, després de prendre una copa de vi i
conversar amb monosíl∙labs amb el seu amic artista, va tor
nar caminant cap a casa. Darrere una cantonada un boig li va
clavar una ganivetada que se li va parar a dos centímetres del
cor. Quan va sortir de l’hospital va visitar el seu agressor a la
presó i li va fer una sola pregunta:
–Per què?
–No ho sé –va respondre el rodamón.
Sens dubte, aquella seqüència va marcar la seva obra, ca
racteritzada per l’absurd, que li permetria aconseguir el
premi Nobel de Literatura el 1969.
El cop de puny traïdor que va rebre Mariano Rajoy al cen
tre de Pontevedra mentre conversava amb els seus paisans

La capital alemanya està
v fent
front a un enorme des

recorda l’agressió de Beckett. L’atacant era un menor de 17
anys, que va ser protagonista d’un esperpent que es va con
vertir en un fenomen viral en pocs minuts. El cop va deixar
marques al rostre del president del Govern central, que es
preguntava “Per què?”, com el dramaturg irlandès ferit a
París. Però la bogeria no s’explica, sinó que es manifesta. La
racionalitat és el denominador comú de la convivència, però
hi ha personatges capaços d’acumular grans quantitats d’odi
i altres indignitats, com en una versió violenta de la síndrome
de Diògenes. I un dia peguen a qui menys s’ho espera, ja sigui
un president de govern o un premi Nobel, pel simple plaer
d’aconseguir quinze minuts de maleïda glòria en un vídeo.
Valle Inclán va fer de l’esperpent –“fet grotesc i malvat”–
un gènere a l’Espanya dels anys
vint. Hauríem de blindar la polí
tica de la crispació, perquè no
contribueixi al relat irracional de
tants bojos .

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

Félix Castillo

CAP DE NEONATOLOGIA V. D’HEBRON

de Neonatologia
v Elde servei
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
fills molt fràgils amb
els que mai no han
estat sols. PÀGINA 40
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INTERNACIONAL

Justícia dictatorial

El Tribunal Suprem de Corea
del Nord condemna a cadena
perpètua amb treballs forçats
un missioner canadenc d’origen
sudcoreà, acusat de conspirar
contra el règim de Kim Jong
un. PÀGINA 11
POLÍTICA

Províncies i escons

El possible ensorrament del
bipartidisme a Espanya depen
drà del que passi diumenge
vinent a cadascuna de les 52
circumscripcions. PÀGINA 23

L’

EDITORIALS

CULTURA

La pujada de tipus d’interès per
part de la Reserva Federal dels
Estats Units; i la intolerable
agressió que va patir ahir el
president Rajoy a Pontevedra.

Els jardins de l’Ateneu acullen
una gran representació del
sector editorial convidada per
l’alcaldessa Ada Colau per cele
brar la nova condició de Barce
lona com a ciutat literària de la
Unesco. PÀGINA 49

Arxiu de cortesia

Els temes del dia

PÀGINA 32
OPINIÓ

Un problema secundari

FrancescMarc Álvaro 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
TENDÈNCIES

Relat d’un nàufrag

El pescador salvadorenc que va
sobreviure durant tretze mesos
en alta mar anant a la deriva ha
estat acusat de canibalisme per
la família del seu company de
travessia. PÀGINA 43

El cistell
de Nadal
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. A Mercabarna ha
pujat d’un 3% a un 6% el peix
fresc i els congelats són fins a
un 8% més cars.

DJ Hamilton
als comandaments
El tricampió
mundial de
fórmula 1
Lewis Hamil
ton es vol fer
un lloc al mer
cat musical
i aviat traurà
un disc.

ESPORTS

Finalista poc solvent

Amb un futbol pobre i menys
oportunitats que el seu rival, el
River Plate compleix els pro
nòstics i es classifica per a la
final del Mundial de Clubs del
Japó batent el Sanfrecce Hiro
shima amb un gol d’Alario a vint
minuts del final. PÀGINA 63

ECONOMIA

Un país amb feina

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

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Sopar amb Colau

Solució “a les bones”

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.

singularitat, el projecte
v Lad’AlbertSerrailacomissària

Chus Martínez que va representar
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

Josep Pons

DIRECTOR MUSICAL DEL LICEU

Quan ja fa dos anys de la po
v sada
en marxa del projecte

per al qual va ser nomenat direc
tor musical 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

Koen Geens

MINISTRE DE JUSTÍCIA BELGA

ministre de Justícia de
v ElBèlgica,
Koen Geens, 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

EI web de
EKONOMIA
Gay de Liébana analitza avui els
oficis que estan en risc d’extin
ció.
VANGDATA
Les 100 paraules que generen
mésdubteslingüísticsencatalà.
REPORTATGES
Martín Berasategui i David de
Jorge revelen els secrets de la
seva cuina amb humor i vinye
tes.
Pot impedir la UE que Raif Ba
dawi rebi 1.000 fuetades a
l’Aràbia Saudita?

