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El conseller d’Ocupació
es va limitar ahir a expli-
car casos anecdòtics sen-
se oferir dades dels fraus
delPIRMIi,encarapitjor,
sense avançar cap mesu-
ra per ajudar els aturats
que deixaran de cobrar.

Francesc X. Mena

El president de la Reser-
va Federal dels Estats
Units va descartar nous
estímuls monetaris per
incentivar l’economia
almenys fins al setembre
tot i que el seu país creix
menys del previst.

El primer ministre del
Japó va presentar ahir la
seva anunciada dimissió
després que el suport al
seu govern hagués caigut
per la mala gestió de la
crisi provocada pel tsu-
nami del març.

El que va ser director del
Teatre Lliure s’estrena
ara com a director resi-
dent a Salt amb un labo-
ratori d’experimentació
escènica en què partici-
pen actors novells sobre
el camp d’Argelers.

El jugador d’Arenys, que
ja ha guanyat tants títols
amb el Barça com en els
seus 8 anys amb l’Arse-
nal, va jugar pocs mi-
nuts, però suficients per
marcar un gol per cele-
brar el triomf.

1x1
Decebedor

Ben Bernanke
Prudent

Naoto Kan
Dimitit

Àlex Rigola
Experimental

Cesc
Content

Unes formes desencer-
tades en la gestió del cas
PIRMI han anat creant
una bola i impedeixen
parlar del fons, camu-

flat entre la picabaralla política.
Com més s’estigui a favor dels subsi-
dis més s’ha d’estar predisposat a
perseguir els que se l’emporten de
manera immerescuda. Toca això i
tocarà afinar qui cobra l’atur, i l’eco-
nomia submergida, i algunes baixes,
i la gent que s’arrepenja en llocs de
treball de per vida, i tants temes de-
licats que en les èpoques de vaques
grasses permetien fer la vista grossa.
Però cal exigir sensibilitat exquisida
gestionant aquests casos, perquè
s’adreça a un dels esglaons més bai-
xos i perjudicats, i perquè col·locar
tothom sota sospita no és ni ètic ni
estètic. Els governants han de ves-
tir per dins la bata de metge, no po-
den fallar ni en el diagnòstic ni en
com el comuniquen. Ho assenyala-
va com a clau l’economista Miquel
Puig a l’ARA: cal posar la legitimitat
al centre. Compareixences com la
d’ahir al Parlament confirmen que
Govern i oposició encara s’adrecen
més al seu electorat que al seu país,
i sobretot s’adrecen massa els uns als
altres. Han d’aspirar a convèncer al-
gú més que els seus, han de guanyar-
se el crèdit, han d’entendre que la
raó també te l’han de donar des de
casa els ciutadans disposats a fer sa-
crificis però suspicaços.
La injustícia repartint
riquesa no és res com-
parada amb el risc de
ser injust repartint
les conseqüències
de la misèria.
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i l’art
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Xenòfon
L’instrument musical preferit

dels membres de Plataforma per
Catalunya. @frandomenech

Constuitució
Conjunt de normes i lleis d’un
estat a la qual només calen 2
caràcters (ZP i Rajoy) per ser

modificada. @Will_1981
Envieu la vostra paraula al Twitter @diccionara
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“M’agraden més els somnis del futur que la història del passat”
Thomas Jefferson
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CD gratis
Amb cançons de
Lax’n’Busto, Cris
Juanico, Els Catarres
i molts més artistes
del festival Acústica
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El ministre de Treball permet que no calgui fer fix un treballador al cap de 2 anys

“Preferim contractes
temporals que aturats”

Mena i Cleries
reivindiquen la

‘neteja’ del PIRMI
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El dotzè títol de l’era Guardiola
Amb un gol de Leo Messi a la primera part i un altre de Cesc pocs minuts abans del final del partit, el Barça de Pep Guardiola

va batre ahir el Porto i es va endur a Mònaco la Supercopa d’Europa. L’equip blaugrana és, amb diferència, el club europeu que

ha guanyat més títols en les últimes temporades. El d’ahir eleva la xifra a una dotzena durant l’era Guardiola. VALERY HACHE / AFP
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Els contractes de formació per a joves s’amplien fins als 30 anys d’edat

Un 40% dels perceptors de l’ajut als
exclosos el perdran, segons la UGT
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A diferència de la dura
reacció a Anglaterra,

actes vandàlics com els de
Londres trobarien aquí un
gruixut coixí de simpatia
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El capitalisme no està
en crisi, sinó que està

mutant. I el deute és l’únic
que els quedarà de sobirà

als estats europeus
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Consells per no tenir problemes a l’hora de fer,

seleccionar i arxivar les imatges del viatge de l’estiu
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Els economistes
qüestionen l’eficàcia
del pacte antidèficitL’oposició acusa l’executiu d’Artur

Mas de “generar una crisi social”
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Fragilitat entremaliada

Som davant un actor orgànic que
com l’Orson Welles no coneix
fronteres entre interpretar i di-

rigir.Totelqueenspresentahopareix
des del crit. Tot el que transmet ho
treu de tan endins que no ens deixa
distància per fer d’espectadors.

Té la fragilitat entremaliada que
pot girar cap a l’humor gamberro o el
suïcidi. Podria viatjar en una troupe
alternant el Hamlet torturat amb el
Falstaff borratxo i el Macbeth brut
de sang.

Injecta el verí que desperta de
l’anestèsia. Del seu teatre fins i tot un
zombiensurtsensible.Ésunadescàr-
rega d’adrenalina que es buida en el
present.Mésefectivaenl’impacteque
en la lenta digestió dels continguts.

Parla un català que defuig la
correcció: tant la mestretites que im-

posta i falseja, com la que, evitant
l’artifici, ressegueix la identitat que
se’ns esborra. El purisme ridícul ha
generat tant rebuig que alguns dels
nostres millors actors agafen la llen-
gua tal com raja: barrejant barbaris-
mes i ultracorreccions.

Treballa amb amics tan amics que
algunacabaendonaifill.Viuremoltes
vides no fa la teva estable. Si poses la
passióalafeina,valmésquehiposisel
que més estimes.

El mou tant l’instint que no plani-
fica.Isinil’obra,abansd’entraralsas-
sajos, no té ni idea de com
serà, imagineu-vos què
pot fer amb la vida, que
no parteix de cap guió i
on cada assaig és, per
desgràcia, la prime-
ra i l’última funció.
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