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ALCALDE I EXMINISTRE
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El perdó

Q

UI no recorda, fa menys de cinc anys, la pregunta que es formulava quan es parlava dels
diferents presidents dels Estats Units: ha estat George W. Bush el pitjor president? I qui
va ser el principal responsable de la guerra
de l’Iraq, el responsable de la gestió i l’inquilí de la Casa
Blanca, que va situar els EUA al caire d’un abisme econòmic com no s’havia vist des del crac del 29, va abandonar
el poder repudiat pels seus i enmig del buit més absolut
per retirar-se al seu ranxo de Texas. Era el gener del
2009, després de vuit anys d’ocupar el Despatx Oval. Però
no hi ha dubte que el temps ho esborra tot, difumina els
errors del passat i engrandeix les dificultats o els problemes del present. Si no fos així, no s’entendria la volatilitat
d’alguns judicis. Una enquesta feta fa no gaire per The
Washington Post ha revelat que la valoració de la presidència de Bush està molt igualada entre detractors (50%) i
partidaris (47%), molt lluny d’aquell 28% de suport que

rebia quan va abandonar la Casa Blanca, segons els sondejos més desfavorables. De fet, els nivells de suport de la
societat nord-americana al president Obama per la seva
gestió serien en aquests moments molt similars als que
s’atorguen a George W. Bush per aquells quatre anys.
Perquè, com molt bé ens explica el nostre corresponsal a
Washington a la secció d’Internacional, el judici a Bush
s’ha anat suavitzant amb els anys i la reconciliació dels
nord-americans amb l’expresident ha començat. Avui,
continuant una antiga tradició, s’inaugurarà la Biblioteca
i Museu Presidencial George W. Bush a Dallas i hi haurà
els cinc presidents vius. Unes diferències abismals, però
una voluntat comuna de posar en relleu la presidència.

Morais (63 anys), alcalde
d’Oeiras –un poble de la perifèria de Lisboa– i exministre en
el govern de José Manuel Durão
Barroso, va ser detingut per la policia
i complirà dos anys
de presóper frau
fiscal i blanqueig de
capitals. PÀGINA 6

Xosé Manuel Beiras

LÍDER D’ALTERNATIVA GALEGA

c

L’histrionisme de l’històric
líder galleguista Xosé
Manuel Beiras va oferir ahir un
nou i reprovable episodi en colpejar l’escó del president de la Xunta, tot
just vint anys després del seu cop de
sabata a la Cambra
gallega. PÀGINA 12
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INTERNACIONAL

La tragèdia de Boston

La tragèdia de Boston confirma
una de les pitjors pors dels estats Units: el terrorisme autòcton de joves enfurismats, sense
cap afiliació, capaços d’aprendre a les xarxes d’internet a
construir una bomba. PÀGINA 8
POLÍTICA

Homenatge al Líban

La base espanyola Miguel
de Cervantes, al Líban,
homenatja tots els militars
espanyols morts a les missions
de pau de l’ONU. PÀGINA 16

L’

EDITORIALS

CULTURA

El futur de Rodalies a Catalunya; i l’elecció d’Enrico Letta
per dirigir un futur govern
d’unitat a Itàlia. PÀGINA 18

El Grec torna. I ho fa amb
força, malgrat el descens d’un
10% en el seu pressupost. Ja
ha anunciat gairebé la meitat
de la programació. Aquest any
se celebraran al cor del festival,
a l’amfiteatre de Montjuïc,
fins a 16 espectacles. PÀGINA 35

El Grec torna

Els temes del dia

OPINIÓ

La ronda d’Almati

Patrick Seale afirma que
“l’última ronda de negociacions
entre l’Iran i el grup P5+1
(els cinc membres permanents
del Consell de Seguretat i Alemanya) que es va celebrar a
la capital kazakh d’Almati els
dies 5 i 6 d’abril ha estat la més
franca i detallada fins ara. Per
primera vegada, les converses
van incloure un intercanvi
directe de punts de vista Estats
Units-Iran d’uns 40 minuts
de durada”. PÀGINA 19
TENDÈNCIES

Un futur pessimista

Un informe diu que les oenagés
han arribat a un punt d’inflexió. Només tenen dues sortides: o es reorganitzen o moren,
sobretot quan es preveu que
el finançament d’aquest sector
caigui entre un 20 i un 33%
fins l’any 2016. PÀGINA 28

Perill, senglars
a la calçada
Un ramat format per set
senglars van obligar ahir
a desplegar un important
dispositiu policial, compost
de mossos d’esquadra i
agents rurals, després que
envaïssin l’autopista C-58,
a l’altura de Sant Quirze
del Vallès, i provoquessin
diverses situacions de perill
per als conductors.

Reunió eventual
de Martes y Trece
Setze anys
després, Martes
y Trece es reuneixen per una
única nit per
actuar en l’homenatge a Manolo de Vega.

ESPORTS

La patacada

El Bayern va explotar la seva
superioritat física davant el
Barcelona, però també es
va trobar amb un rival emocionalment saturat i limitat
en l’ordre tàctic. El campió
alemany va descobrir les mancances blaugrana. PÀGINA 43
ECONOMIA

L’energia

Ignacio Sánchez Galán, president d’Iberdrola, es va afegir
ahir a les veus crítiques del
sector que pressionen l’Executiu per reclamar tacte en les
mesures sobre l’energia. El directiu confia en la “racionalitat” del Govern espanyol quan
faci el paquet de mesures de
reformes del sector. PÀGINA 56

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

No molestar el PP

Una editora amb bon ull

acord econòmic entre CiU i PP a l’Ajuntament
de Barcelona està canviant la lògica dels pactes
entre les forces polítiques locals i així els qui
abans eren possibles aliats ara es converteixen en adversaris o fins i tot en socis no desitjats. Fa alguns dies la
segona tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Sònia Recasens
(CiU), va sondejar el líder republicà Jordi Portabella
sobre el sentit del seu vot a la liquidació dels comptes
del pressupostos del 2012. Recasens pretenia aconseguir
el vot a favor de Portabella als comptes. Tot i això, poc
després, va tornar a trucar al líder d’ERC per suggerir-li
que no era necessari el seu suport i que, en realitat,
seria millor que hi votés en contra per no importunar
els nous socis del PP, segons li va explicar. La resposta
de Portabella va arribar ahir mateix en la comissió
d’Hisenda de l’Ajuntament quan, contra tot pronòstic,
va decidir abstenir-se en lloc de votar en contra del pla
d’inversions de CiU i PP. És la guerra.

P

er segon any consecutiu, un llibre editat per
La Campana, una microeditorial barcelonina al
capdavant de la qual se situa Isabel Martí, es converteix en el més venut de Sant Jordi. Si el 2012 va ser
L’avi de 100 anys que es va escapar per la finestra (primer
en català i segon en castellà, en aquest cas editat per Salamandra), aquest any ha tocat el torn a un altre títol de la
mateixa editorial, Victus, d’Albert Sánchez Piñol, el primer en la versió traduïda al català i el quart pel que fa a
l’original en castellà. El més sorprenent del cas és que La
Campana amb prou feines edita cinc o sis llibres l’any,
per la qual cosa les probabilitats de situar-ne un al capdavant de la llista durant dos Sant Jordi consecutius eren
veritablement mínimes. El mèrit és, sens dubte, dels autors, però la feina de l’editora també hi té molt a veure.
Per sort, a Catalunya no només hi tenen la seu els gegants de l’edició en castellà, sinó també segells artesanals
liderats per autèntics entusiastes de la literatura.

c

El diputat de CompromísEquo va ser reprès ahir per
un conat de striptease al Congrés
quan es va treure la corbata i es
va descordar la camisa per exhibir
una samarreta de
Stop Desnonaments
mentre preguntava
a Rajoy. PÀGINA 13

José Ortega Cano
EXTORERO

c

Ortega Cano ha estat condemnat a dos anys i mig de
presó per homicidi imprudent per
un accident de trànsit en què va
morir una persona.
La sentència no considera la prova que li
va detectar una alcoholèmia triple de
l’autoritzada. VIURE

Luis Suárez

JUGADOR DEL LIVERPOOL

c

El davanter uruguaià Luis
Suárez (26) ha estat castigat amb 10 partits de suspensió
per haver mossegat Ivanovic, defensa del Chelsea,
durant un partit el
cap de setmana passat. Suárez és reincident en aquesta mena d’actes. PÀGINA 48

EI web de
NOTÍCIA
Les 50 millors empreses
per treballar a Espanya.
VIDEOENTREVISTA
“La nostra democràcia s’assembla molt més a la del Marroc
que a la d’Anglaterra”, assegura
l’escriptora Lucía Etxebarria.
REPORTATGE
S’inicia el Festival Internacional de Cinema d’Autor, el Canes de Barcelona.
ESTRENOS NOW!
Coixet, Iron Man
i un tal Philippe Garrel.

