
«Faites vos jeux»
de tant d’apartament milionari i de 
tanta evasió fiscal, renovat home-
natge a l’antiga tradició corsària, 
m’hi he ofegat sempre. 
 Per tal de renovar l’interès per 
aquesta mona de pasqua geganti-
na, sembla que corre el rumor que 
avui, dia del casament del príncep 
(o demà, que es casa per l’església), 
hi pot haver la fenomenal sorpresa 
d’una núvia fugint a corre-cuita, es-
pantada del passat obscur del nuvi i 
temorosa del futur que l’espera. Se-
ria una jugada fenomenal però no 
crec que acabi succeint. L’estratè-
gia s’acosta a la dels casinos. La bo-
la gira i aquest sol fet provoca l’es-
pectacle: pot caure en qualsevol fo-
rat. L’amo del casino, però, sap que 
no és important on cau. Ho és molt 
més que la bola continuï girant. H 

A
quests   personatges 
que són prínceps per-
què uns seus avantpas-
sats van ser pirates no 
saben què fer per acon-

seguir les primeres planes que fa 
temps que no ocupen perquè la mi-
na d’on extreien l’or mediàtic es va 
esgotar amb la mort de Grace Kelly 
i la desaparició voluntària de Ca-
rolina. El Principat de Mònaco sem-
pre m’ha semblat un fastuós reg-
ne de ficció, una mena d’empostis-
sat de color rosa i de tons mel·liflus 
amb la consistència pictòrica i èti-
ca del pastel. Hi he estat un parell o 
tres de vegades i sempre hi he viscut 
una sensació estranya. L’excés de 
sucre produeix claustrofòbia. Allà 
enmig, envoltat d’aquelles munta-
nyes que s’aboquen al mar pel pes 
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els nostres obscurantistes
ta un final espantós i definitiu, però 
costa d’imaginar com contempla-
ran l’albada del dia 22 els conven-
çuts de l’hecatombe. ¿Què els pesa-
rà més, l’alegria de continuar vius 
o l’aflicció pel desbaratament dels 
plans? La lectura d’altres cites falli-
des amb la fi del món mostra que 
una part dels burlats se suïcidaran 
o es precipitaran a la recerca d’una 
altra apocalipsi al calendari. Potser 
són aquells que es creuen atrapats 
inexorablement pel destí, sense cap 
capacitat personal per intervenir-hi; 
els pessimistes sinistres; els que pre-
fereixen inocular el virus de la des-
gràcia al seu voltant; els que gaudei-
xen davant del com més malament, 
millor… En realitat, els deixebles de 
l’obscurantisme fa molt temps que 
estan entre nosaltres. H

P
oques pel·lícules ambi-
entades a l’edat mitjana 
eviten l’escena en què 
un obscur endeví brama 
la fi del món. Al seu da-

vant, un auditori terroritzat per la 
dantesca profecia s’oblida de mirar 
la vida que l’envolta. La humanitat 
és tossuda. Entestats a lliurar el bo 
i millor de la nostra intel·ligència a 
la ciència, continuem ensopegant 
una vegada i una altra amb la pedra 
de l’obscurantisme i la irracionali-
tat. Ens enfrontem una altra vegada 
a un altre auguri apocalíptic. Una 
altra vegada, com ahir informava 
Elianne Ros des de París, es tem que 
es produeixin suïcidis col·lectius el 
dia de la nova cita amb l’infern: el 21 
de desembre. 
 Deu ser terrible creure que s’acos-

El poder de la cultura

E
n la presentació de l’in-
forme anual, una «car-
tografia» de la cultu-
ra catalana durant el 
2010, el president del 

Consell Nacional de la Cultura i 
les Arts (Conca) ha aprofitat l’avi-
nentesa per deixar clar que l’or-
ganisme constituït el 2009, una 
entitat de dret públic amb perso-
nalitat jurídica pròpia, «també és 
Generalitat», i això significa que 
pot portar a terme, en l’entorn 
governamental, polítiques prò-
pies de promoció a partir del mo-
del anglosaxó de «gestió neutral» 
de la cultura. A més, Francesc 
Guardans incideix en el fet que 
la suposada retallada pressupos-
tària aportada com a justificació 
en la llei òmnibus per incorpo-
rar el Conca a l’estructura de la 
conselleria és una minúcia, no-

més un 3,7% del Departament de 
Cultura. 
 El conseller Ferran Mascarell, 
que promou la simplificació bu-
rocràtica, una «finestreta única», 
manté que tant el Conca com la 
Institució de les Lletres Catalanes 
conservaran el seu estatus, però 
perdran la seva capacitat execu-
tiva, és a dir, la possibilitat d’ator-
gar subvencions. En el fons, la po-
lèmica es resumeix en la voluntat 
de Mascarell de centralitzar, a tra-
vés de l’Institut Català de les In-
dústries Culturals (és a dir, des del 
mateix departament i sense haver 
de sotmetre’s a organismes inde-
pendents i paral·lels), la gestió glo-
bal de la cultura. Tal com va decla-
rar fa uns dies, «les polítiques les 
ha d’executar l’Executiu». Aques-
tes són les cartes, i són totes da-
mun de la taula.

Editorials L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen posicions personals.

Universitat i futur contra, la formació professional 
encara avui és vista injustament 
com de segona, quan els que op-
ten per aquesta via solen tenir ac-
tualment més possibilitats d’ocu-
pació. L’accés de les classes popu-
lars a la universitat és  molt recent 
en termes històrics, i això explica 
probablement aquest atractiu de 
vegades excessiu.
 En qualsevol cas, allò que la 
competitiva societat actual dema-
na dels universitaris és una for-
mació permanent. Els temps en 
què els llicenciats emmarcaven 
el diploma i donaven per acabats 
l’hàbit de l’estudi i la superació 
han quedat definitivament enre-
re. Avui, amb un atur juvenil del 
43,5%, la generació que haurà de 
pilotar el futur d’Espanya viu una 
situació particularment difícil. 
No és culpa seva, sinó tot al con-
trari, però ha d’afrontar la reali-
tat amb coratge. I l’estudi és un 
bon aliat per  poder optar a un fu-
tur millor.

E
ls gairebé 30.000 es-
tudiants catalans que 
s’han sotmès a les pro-
ves d’accés a la univer-
sitat ja saben les notes 

i, encara que la mitjana no es co-
neixerà fins avui, probablement 
no serà gaire diferent del 6,25 de 
l’any passat. També, com és habi-
tual, uns quants d’aquests estudi-
ants s’acostaran a  l’excel·lència. 
EL PERIÓDICO ha indagat què se 
n’ha fet professionalment de tres 
joves que fa una dècada també 
van ser alumnes preuniversitaris 
brillants. L’exercici, òbviament, 
no permet conclusions rotundes, 
però sí que confirma que ser un es-
tudiant destacat no garanteix ne-
cessàriament una feina molt qua-
lificada, i encara menys en una 
època de crisi com l’actual.

  ¿Això significa que s’ha de 
donar a les carreres università-
ries menys valor del que tenen? 
No exactament, però sí que, tal 
com admet ara obertament la ma-
teixa comunitat educativa, s’ha 
de compassar més el contingut 
dels estudis superiors a la reali-
tat i necessitats del mercat labo-
ral, de manera que els llicenci-
ats tinguin un encaix professio-
nal millor i més ràpid. En aquest 
sentit, és dóna la coincidència ge-
neralitzada que a Espanya hi ha 
una sobreabundància de titula-
cions i centres, molts dels quals 
amb un baix nombre d’alumnes, 
i que això, a part d’una descom-
pensada relació cost/eficàcia per 
a l’erari, suposa crear en els alum-
nes una expectativa laboral que 
després es revelarà excessiva. Per 
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Viktor Orban
Primer ministre d’Hongria

=
Després dels temors suscitats per la 
presidència hongaresa de la UE al 
començar l’any –llei de premsa, re-
forma de la Constitució–, és d’agra-
ir que hagi imperat la discreció, en-
cara que els èxits hagin estat mo-
destos.  3Pàg. 15 

isidre Fainé
President de La Caixa

n

CaixaBank, el banc de La Caixa, s’es-
trena avui en borsa. La nova entitat 
substitueix Criteria, una operació 
que evita el llançament d’una ofer-
ta pública de venda d’accions abans 
de cotitzar, com faran la resta de les 
caixes.  3Pàg. 26 

miguel Sebastián
Ministre d’Indústria

n

Contra el que s’esperava, que va 
anunciar el ministre i desitjaven 
els usuaris després de l’última puja-
da, la llum és des d’avui l’1,5% més 
cara. En temps de crisi això és una 
picossada per a milers de famílies 
submergides en l’atur. 3Pàg. 29

n
josep maria Recasens
Director general de Comerç

La intenció de la Generalitat de 
multar les persones que comprin 
en el top manta no és cap despropò-
sit. Els consumidors són la part de-
cisiva d’una activitat que suposa un 
greuge comparatiu per al comerç 
legal. 3Pàg. 34 i 35

n
manel Fuentes
Periodista

El director i presentador d’El matí 
de Catalunya Ràdio ha aconseguit en  
dues temporades no només que la 
cadena pública torni a ser líder en 
la franja matinal, sinó superar en 
audiència els que el van precedir en 
aquest programa. 3Pàg. 81     
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