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Campus Vall d’Hebron serà
lamarcaqueaglutini els seus

millors investigadors. Els princi
palsinstitutsdel’hospital(Recerca,
Oncologia, Esclerosi
Múltiple) inicienuna
nova etapa junts per
atreure més finança
ment i millors inves
tigadors.PÀGINA34

LA SEGONA

De la guineu i del lleó

NOhi ha resmés vell que la nova política. A
l’era d’internet tot passa a ser vell des del
moment que neix. Però ni tan sols això no
és nou perquèHeràclit ja va formular que

tot flueix i que, quan tornem a entrar al riu, no és elma
teix riu (ni som elmateix banyista). La batalla pel poder a
Podemno té res de nova. En política s’entra per la porta i
se surt per la finestra. En les últimes hores ha estat Sergio
Pascual, secretari d’organització, qui ha sortit amb el cap
sota el braç.Home d’Íñigo Errejón, és víctima de la vo
luntat de Pablo Iglesias de controlar el partit, amb els
estatuts com a guillotina. Uns estatuts que donen tot el
poder al líder per posar i treure elsmembres de l’executi
va sense atendre a votacions o transaccions. Tot poc nou.

Hores abans de la destitució, Iglesias va escriure a
les xarxes la proclama “Defensar la bellesa” en la qual
deia que només ells disposen del tresor de la il∙lusió per
la bellesa del que s’està construint, en un redactatmés

pròxim aCorín Tellado que aUmberto Eco. Però va ser
aquest últim qui va escriure al seu tractat que la bellesa
està en la saviesa i no en les aparences. A la seva carta
digital adverteix que els adversaris no suporten els seus
somriures i els seus petons, però el cas és que de vegades
resulta veritablement insuportable l’excés de gesticula
ció. És la diferència entre les emocions personals i
elmàrqueting polític.
La nova política, si és que ho va ser alguna vegada,

pretén el poder i això no es pot discutir perquè té tota
la lògica.Més discutible és acceptar que elsmètodes són
diferents i les formes renovades. Al cap i a la fi, veient
Pablo Iglesias un recorda el florentíMaquiavel, quan va
advertir en la seva obra
El príncep: “Cal ser guineu per
conèixer les trampes i lleó per
apartar els llops”. Nova políti
ca del segle XVI.

Pablo Iglesias un recorda el florentíMaquiavel, quan va
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“Hi ha milions de persones
que han patit traumes a la

vida, però només hi ha unaLouise
Bourgeois”, afirmaPetra Joos, co
missària de l’excep
cional mostra Louise
Bourgeois. Estructu
res de l’existència al
Guggenheim Bilbao.
PÀGINA38
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Si algú encara creu que
l’òpera com a gènere és

morta, que escoltiWritten on skin
del londinenc George Benjamin,
presentada en ver
sió semiescenifi
cada al Gran Teatre
del Liceu amb el
mateix Benjamin en
ladirecció.PÀGINA43
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La cooperativa Abacus va
ingressar86milionsd’euros

el 2015, un5%mésque l’any ante
rior, amb 800.000 socis de con
sum. Abacus va pu
jar un 13% la venda
de llibres, especial
ment infantils i juve
nils, i un 67% la ven
daen línia.PÁGINA 70
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En una nova mostra de la
seva deriva autoritària, el

president turc, Recep Tayyip
Erdogan (62), pretén “redefinir”
el terme terrorista,
per incloure els que
considera enemics
del seu Govern en
cara que no empu
nyincaparma.PÀG. 8
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L’avinguda
desencantada
La trista estampa del teatre
Arnau il∙lustra la decadència
del Paral∙lel, una gran via que
es dilueix des de fa anys, que
marca una cicatriu que sepa
ra els barris de Sant Antoni,
el Raval, el Poble Sec, i que
espera una remodelació que
per fi li torni l’esplendor
que va tenir en l’època dau
rada del music hall.

Repòs a Doñana Una reforma incompleta

E l president del Govern central en funcions ha
decidit “deixar refredar les coses” abans d’intentar
obrir línies de diàleg amb Pedro Sánchez, de ma

nera que, si n’hi ha, no hi haurà cita fins després de Set
mana Santa. Amb l’agenda clara, Mariano Rajoy es retira
rà dimecres a Doñana amb la família, com sol fer en pe
ríodes de vacances, per descansar uns dies. La previsió
de Rajoy és passarhi la resta de la setmana i tornar a
Madrid el diumenge 27. Aprofitant les festes de Nadal,
Rajoy ja va passar per Doñana, però aleshores l’estada
es va limitar als dies estrictament festius perquè va prefe
rir posar enmarxa la primera i fins ara única ronda de
contactes per intentar sumar suports per a una investi
dura. Ara, si pretén contactar amb el líder del PSOE i
mantenir una reunió, haurà de ser a l’inici de la setmana
del 28 d’abril, ja que el dia 31 l’esperen aWashington per
participar en la quarta cimera de Seguretat Nuclear. La
cita reunirà primers ministres i presidents de tot el món.

En l’anterior mandat, el governmunicipal presidit
per Xavier Trias va iniciar la reforma d’una de les
artèries més conegudes i alhora maltractades de la

ciutat. La suau remodelació urbanística del Paral∙lel va
topar al seu dia amb una forta oposició d’una part dels
veïns disconformes amb els plans de l’Ajuntament. Tot i
això, n’hi ha prou de passejar avui per aquesta avinguda
que uneix la plaça Espanya amb el port de Barcelona per
comprovar la granmillora experimentada des del punt
de vista urbanístic i de gaudi de l’espai públic en els
trams reformats i per comprovar la trista situació
d’aquells als quals encara no han arribat les obres.
Els desitjos del govern d’Ada Colau de qüestionar molts
dels projectes de l’anterior etapa i de reobrir, un rere
l’altre, processos participatius ja tancats ha fet que aques
ta reforma completa del Paral∙lel hagi quedat paralitzada.
Ara cal esperar que la inacció municipal no frustri
la dignificació de l’avinguda.
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Festes recuperades
Enguany a Portugal tornaran a
ser festius els dies de la inde
pendència i de la República, així
com Tots Sants i Corpus Christi,
que es van declarar feiners
durant el durs ajustos del rescat
imposats per la troica. PÀGINA 11
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Senyor pirotècnic
El regidor de festes de València,
de la coalició valencianista
Compromís, organitza les pri
meres falles de la nova esquerra
de la ciutat. PÀGINA 18
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Els temes del dia
El greu conflicte institucional
entre el Govern espanyol en
funcions i el Congrés; i els qües
tionables moviments de l’expre
sident Luiz Inácio Lula da Silva
per dificultar les actuacions
en contra seu de la justícia
brasilera. PÀGINA 24
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Lliçons isabelines
Ferran Requejo analitza la polí
tica a partir de les tragèdies
shakespearianes: “Crec que tant
els analistes de la democràcia
com tots els demòcrates hau
rien d’entendre bé què ens diu
Shakespeare sobre el paper que
exerceixen les emocions, la
retòrica populista i la racionali
tat estratègica en la vida política
de les col∙lectivitats humanes”.
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Empatx de sinapsi
Una investigació científica reve
la que un diminut grup de neu
rones situada en el centre del
cervell regula la sensació de
sacietat i dóna l’ordre de deixar
de menjar. PÀGINA 33
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Rialles de cinema
Protagonitzada per Andreu
Buenafuente i Berto Romero,
El pregón, pel∙lícula dirigida per
Dani de la Orden, satisfà gene
rosament el deure de tota comè
dia de debò, que és que l’espec
tador no pari de riure. PÀGINA 42
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Mèrits compartits
Malgrat que les seves estadísti
ques són estratosfèriques i Leo
Messi ha marcat 32 gols en els
37 matxs que ha disputat aques
ta temporada, el crac argentí
resta importància als números i
atribueix els bons resultats
aconseguits pel Barcelona al
treball en equip. PÀGINA 54
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La fortalesa de l’euro
En unmercat de divises que
registra moviments de difícil
comprensió i en unmoment en
què la política monetària apa
reix com l’armamés recorregu
da per guanyar competitivitat i
allunyar els fantasmes del me
nor creixement o la recessió,
l’euro continua revaloritzantse
davant el dòlar. PÀGINA 64


