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La biblioteca de Sarajevo ha tornat a obrir

A

quest cap de setmana ha tornat a obrir les
portes la Biblioteca Nacional de Sarajevo,
destruïda per un bombardeig el 1992. L’edifici ha estat restaurat amb la imatge neomudèjar amb què es va inaugurar el 1896 per allotjar el consistori, però la major part dels llibres i documents que
contenia des que el 1949 es va convertir en biblioteca
s’han perdut per sempre. L’edifici està marcat per la
història, perquè l’arxiduc Francesc Ferran i la seva dona
van ser assassinats sortint d’una recepció que s’hi va fer
el 28 de juny del 1914, episodi que va ser el desencadenant de la Primera Guerra Mundial, el centenari de la
qual es commemora.
Dimarts passat, el Cercle del Liceu va concedir la medalla d’or de l’entitat al tenor Josep Carreras i, en ocasió de la reobertura d’aquest centre cultural de Sarajevo, vam tornar a parlar de l’emoció que va sentir quan
fa vint anys, amb el terrabastall de les bombes sentint-

se a la llunyania, va interpretar la Missa de rèquiem de
Mozart. L’orquestra escollida va ser la Filharmònica de
Sarajevo, dirigida per Zubin Mehta, que no va poder
reprimir les llàgrimes. El concert, patrocinat per les Nacions Unides, es va fer entre les restes de la biblioteca,
destrossada per un obús que havia impactat precisament a la cúpula. Ser allà, davant un cor que es va haver de reforçar perquè alguns solistes havien perdut la
vida a la guerra, va ser impressionant. Van haver de
portar-hi vestits, partitures i cordes de violí. Els intèrprets van arribar al recinte amb armilles antibales.
La reobertura de la biblioteca té un caràcter simbòlic
i el concert va ser un cant a la solidaritat. Quan Europa
es disposa a votar, val la pena
recordar el drama que va començar a Sarajevo fa un segle
i les cicatrius que va deixar la
guerra dels Balcans.

SERVEI DE CIRURGIA DE SANT PAU

c

L’hospital de Sant Pau va
realitzar fa 30 anys el primer
trasplantament de cor. Des d’aleshores, aquest hospital ha efectuat
497 trasplantaments
cardíacs. La pacient
més antiga és Victoria
Hernández,
operada el 1985. PÀGINA 34

Àlex Ollé

DTOR. ARTÍSTIC LA FURA DELS BAUS

c

La Fura dels Baus, dirigida
per Àlex Ollé, va estrenar
ahir a l’Òpera Nacional d’Holanda el seu nou muntatge, el Faust
de Gounod. Un nou
èxit de la companyia, acompanyada
aquest cop per la Filharmònica de Rotterdam. PÀGINA 46
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INTERNACIONAL

Tailàndia, dividida

El moviment progovernamental tailandès va sortir ahir al
carrer per protestar pel cessament de la primera ministra,
mentre que els opositors exigien la liquidació del que queda
de l’Executiu. PÀGINA 12
POLÍTICA

Campanya nacionalista

En la segona jornada de campanya de les europees, el president de la Generalitat va tornar
a centrar-se en el debat
nacional. PÀGINA 18

EDITORIALS

CULTURA

Els resultats de l’enquesta que
avui publica La Vanguardia; i la
urgència d’impulsar les polítiques d’ocupació. PÀGINA 24

A més de comprar-se apartaments luxosos als gratacels de
Manhattan, els russos han tornat al paper de dolents de la
pel·lícula, que és el que agrada
a Hollywood. El terror roig arriba de nou al món real –els
paramilitars d’Ucraïna semblen
sortits del cel·luloide– i a la
ficció. PÀGINA 44

Temes del dia

OPINIÓ

Fortalesa de la dreta

“El PP guanyarà les pròximes
eleccions europees i, sense majoria absoluta probablement,
també les generals si pel mig
no es produeix una reacció vigorosa i creïble del PSOE. La
dreta a Espanya es mostra consistent en plena crisi econòmica i institucional”. Així
comença la seva reflexió
política setmanal José Antonio
Zarzalejos. PÀGINA 31
ACTUALITAT

Dol a Extremadura

Tota la població de Monterrubio de la Serena i centenars de
veïns de localitats properes es
van concentrar en una gegantina demostració de dolor i
dignitat per donar l’últim adéu
a Bernardo, Juan Pedro, Javier,
José Manuel i Ismael, els joves
futbolistes morts en accident
dimecres. PÀGINA 38

Iconografia russa

EL EPO TATGE

MIRACLES MODERNS

Viatge a San Giovanni Rotondo, on es troba el santuari
del pare Pius. Un exemple
de la vitalitat global del turisme religiós. PÀGINA 8
LA SOLITUD DE L’ÀRTIC

El genoma de l’ós polar
revela com un petit grup
d’animals que va quedar
aïllat en una glaciació es va
adaptar a la vida extrema de
l’Àrtic. PÀGINA 39
EL PINTOR VILADOMAT

Una gran exposició prova de
rescatar de l’oblit l’artista
per excel·lència del barroc
català. PÀGINA 52
DIUMENGES DE TRANSISTOR

El futbol espanyol retrocedeix el cap de setmana als
anys seixanta, als temps de
Carrusel deportivo. PÀGINA 68

ESPORTS

La mala ratxa periquita

Javier Aguirre va insistir ahir
en la necessitat no ja de garantir aritmèticament la salvació
–una cosa que podria donar-se
fins i tot si l’Espanyol perd–,
sinó de fer un gir a la pobra
imatge que està oferint el seu
equip en aquesta recta final de
Lliga. PÀGINA 66
ECONOMIA

Ciutat de vacances

Marina d’Or, un projecte nascut en la dècada dels vuitanta i
que va formar part de l’imaginari col·lectiu de les classes mitjanes, ha entrat en suspensió de
pagaments en no haver trobat
inversors. PÀGINA 76

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Míting o primera comunió

Redistribuir el turisme

L

es eleccions europees tenen data fixa, el maig. Però les primeres comunions també. I coincideixen.
Per això no és estrany que més d’un polític s’hagi
trobat en la tessitura d’haver d’elegir entre fer un míting
o anar a alguna comunió. És el cas del líder del Partit
Popular, Mariano Rajoy, que davant aquesta disjuntiva no
ha tingut cap dubte: primer la família. Malgrat la transcendència que el president del Govern dóna als comicis
del 25 de maig, va ordenar a la direcció del seu partit que
no li col·loqués cap acte electoral per a aquest primer cap
de setmana. La primera comunió del seu fill petit, Juan,
el va retenir a Madrid. Ni tan sols no va voler fer una
incursió ràpida en el míting que ahir al matí, coincidint
amb la celebració del seu fill, protagonitzava el candidat
del PP a la capital. Rajoy va voler estar amb la seva família, sobretot després de la mort, fa menys d’un mes, del
seu germà petit. Demà reprendrà l’agenda electoral, amb
parada a Valladolid.

B

arcelona s’ha convertit en una destinació turística
de primera magnitud que acull milers de persones
durant tot l’any. Però és a partir d’ara, amb l’arribada del bon temps, quan l’afluència de visitants comença a
ser més notable. Fins al punt que, en ocasions, algunes
zones del centre de la ciutat apareixen atapeïdes i semblen no donar l’abast per rebre aquestes multituds. El
turisme és una activitat econòmica imprescindible per a
la capital catalana, però també s’ha de mantenir la convivència amb els barcelonins. Per això és important el pla
que ha presentat l’ajuntament per redistribuir l’afluència
de visitants, incentivant zones de la ciutat que no formen
part del recorregut típic i que poden tenir el seu interès.
El reforç de l’oferta cultural també pot contribuir a descentralitzar el turisme. Els responsables municipals han
de continuar treballant en el futur en aquesta línia per
combinar els beneficis del turisme al mateix temps que
s’evita el col·lapse de la ciutat.

c

L’escriptor Michele Serra
(1954) ha publicat Els escarxofats, un assaig revelador sobre
les noves generacions de joves enganxats al mòbil i
els problemes generacionals amb uns
pares que són excessivament protectors. PÀGINA 48

Gustavo Martínez
PRESIDENT DE JWT

c

El barceloní Gustavo Martínez va ser nomenat fa tres
mesos president executiu de
JWT, considerada l’agència de
publicitat més antiga del món, i ha celebrat a la ciutat la seva primera convenció de directius.
PÀGINA 83

Goodluck Jonathan
PRESIDENT DE NIGÈRIA

c

El gran desplegament militar per buscar les noies segrestades el 15 d’abril ha posat encara més en evidència la inacció
del president Jonathan (56) fa gairebé
un mes, quan va rebutjar ajuda internacional per buscarles. PÀGINA 10

EI web de
LA LLIGA, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut, el relat
dels partits decisius de la Lliga
que disputen Barça, Atlètic de
Madrid i Reial Madrid.
FÓRMULA 1
La cursa del mundial d’automobilisme de Montmeló, en directe.
ESPECIAL ELECCIONS
Consulteu el desenvolupament
de la campanya electoral de les
eleccions europees.
ESTRENES DE CINEMA
Vegeu tots els tràilers.

