
El corresponsal de TV3
a Jerusalem aprofitarà les

vacances d’estiu per descansar
i desconnectar de les

exigències de la seva feina

M’ESPERA UN ESTIU DIVIDIT.
En qüestions d’oci tinc moltes ganes
de vacances, ho aprofitaré per tor-
nar a casa, a Catalunya, tindré l’oca-
sió de desconnectar de la feina du-
rant gairebé tot el mes d’agost. Esta-
ré tant a Barcelona com al meu po-
ble, Mont-ros, a la
Vall Fosca, que és el
poble on he nascut
i me l’estimo molt.
Podré tornar a veu-
re els amics, la fa-
mília, anar a sopar
amb ells i passar-hi
temps.

M’agradarà gaudir de la cuina, una
de les coses que més trobo a faltar.
Aquí a Jerusalem gairebé no hi ha es-
tacions i per tant sempre es menja el
mateix, enyoro els canvis de clima
del Mediterrani i el seu menjar esta-
cional. Em faré un bany de colesterol

perquè al Pròxim Orient gairebé no
hi ha porc: quan torni a casa en podré
menjar per fi.

Aquestes seran unes vacances de
relax, segurament no faré cap viatge
llarg, dedicaré el temps a fer excursi-
onisme, esports d’aventura i a xerrar

amb la gent.
En temes labo-

rals, m’espera un
estiu apassionant i
ple de reptes. Em
preocupa molt el
futur de Síria, i pot-
ser hi hauré d’anar.

A Israel l’actualitat també arriba car-
regada, n’hauré d’estar molt pendent
quan no estigui de vacances. També
vigilaré Egipte, on hi pot haver notí-
cies importants.

Crec que m’espera un estiu molt
interessant a la feina, però encara
més durant el temps de lleure.

l’estiuquem’espera
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“Aprofitaré el temps que seré
a Catalunya per fer-me

un bany de colesterol, al
Pròxim Orient no hi ha porcs “

Obrim la portada
d’aquest dilluns par-
lant d’aires condicio-
nats, però que ningú es
pensi que és un tema

refrescant. Tot el contrari, perquè
el reportatge del New York Times
que reproduïm alerta sobre com la
classe mitjana de l’Índia i la Xina,
que incrementa en un 20% cada any
la refrigeració de les seves llars, es-
tà contribuint de manera devasta-
dora a escalfar el planeta. Fan el que
fem nosaltres, res a dir, però són
més. Avancem d’aquella manera, i
els gasos d’abans destruïen la capa
d’ozó i es van substituir pels d’ara,
que són molt actius, ves per on, pro-
vocant l’escalfament global. A
aquest pas el 2050 un 27% de l’es-
calfament del planeta serà originat
pels aires condicionats, en una pa-
radoxa sensacional. I el pitjor és que
les alertes es poden anar repetint
però no abordem les solucions. Fa
vint anys a Rio de Janeiro es van en-
cendre algunes alarmes. Dues dèca-
des després la crisi a escala mundi-
al refreda els ajuts, i individualment
semblem més preocupats per un
dia a dia retallat que ens fa recular
en drets socials. Però el 2050 és a la
cantonada, i al marge que ens escal-
fem localment per culpa d’Andrea
Fabra o d’haver de llegir al BOE què
ens van suprimint, l’escalfament
global ens hauria de preocupar una
mica més. I sembla tot
el contrari, que cada
dia som més fres-
cos sobre les con-
s e q ü è n c i e s
d’estar-ne, de
frescos.

Escalfats
localment

i globalment

iaquí
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■ No us perdeu el reportatge a
Societat sobre la inquietud dels
pagesos afectats per la pedregada
de fa 11 dies a Ponent.

■ A partir d’avui publiquem entre
setmana al diari el Global News,
que us permetrà millorar el vostre
nivell d’anglès.

■ Les pàgines de Cultura sobre la
Comic-Con de San Diego, amb in-
formació de les noves pel·lícules
de Tarantino i Peter Jackson.

Xavier Sala i Martín (@XSalaimartin)
Economista

“«Apugem l’IVA perquè hi estem obligats
per les recomanacions de la UE». ¿Mandeeee?

Les recomanacions no obliguen...
recomanen! Visca Montoro!”

Jordi Sevilla (@sevillajordi)
Exministre (PSOE)

“L’augment d’ingressos pressupostaris que
ha fet el govern espanyol (solament en anglès)
amb les seves mesures sembla molt optimista.

Com amb l’amnistia...”

Pedro Luna Antúnez (@PedroLuna73)
Blogaire

“#GraciasFuncionarios per acabar amb
l’incendi que va devastar 50.000 hectàrees a

València mentre Rajoy anava al futbol.
#GraciasBomberos”

Jordi Sanuy (@Jordi_Sanuy)
Periodista

“«La política és l’art de buscar problemes, trobar-
los, fer un diagnòstic fals i aplicar després els

remeis equivocats». Rajoy? No, Groucho Marx!”

Javier de la Cueva (@jdelacueva)
Advocat

“¿Per què et poden suspendre el subsidi de l’atur
per indicis de frau però un polític pot presentar-

se a les eleccions amb indicis de corrupció?”

Martí Farrero (@martifarrero)
Periodista

“Si no s’entén que el consum depèn més de la
butxaca que d’obrir comerços a tot hora és que
no han entès res. #IVA #adeualpetitcomerç”

Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte)
Escriptor

“L’error del cafè per a tothom va ser que
també es va donar cafè als que

ni ho demanaven ni ho necessitaven”

Xavier Martí Torrent (@xaviermt)
Periodista

“Mentre França reconeix el nom català del
Canigó, Espanya intenta imposar

el topònim Mahón. #ésmaó”

Ester F. Matalí (@Ester_F_Matali)
Filòloga

“Abans que apliquin la pujada de l’IVA he de
comprar-me cosmètics, una casa i morir-me. Així

m’estalviaré una pasta en serveis funeraris”

Oriol Jara (@orioljara)
Guionista

“Un exconseller de la Generalitat carregant far-
dells de tabac de contraban en un pàrquing.

La millor definició de com està el tema”

vist
altwitter

untastdecatalà
Teatre i adequació al registre

Resistintunhuracàd’austeritat,
el teatre català viu un moment
dolç que només s’explica per-

quèmoltesescoleshanfetamblesarts
dramàtiques el que a La Masia o Sant
Adrià s’ha fet amb el futbol.

Serà potser només un cant del cig-
ne, un besllum del que podríem tenir
si la cobdícia dels mercats no hagués
escombrat l’escàs i fràgil suport a la
cultura.Peròaramateixlamillormos-
tra de la seva consistència és la digni-
tat del que es fa a les sales més petites.

Divendres hi pensava veient Litus
a la FlyHard. Un teatre que planta
cara a la crisi perquè professionals
sobradament preparats tenen prou
il·lusió per autosubvencionar-se.

Fa uns quants anys hauria sigut el
benintencionat esforç d’uns aficio-
nats, avui és una impecable lliçó
interpretativaqueemocionasenseun
gram de pedanteria.

Dignitat en tot i enorme carisma
d’un David Verdaguer que si no
descarrila arribarà molt lluny.
Només un però molt petit d’aquest
torracollons de la llengua.

L’obra de Marta Buchaca és teatre
d’atmosfera, una picada d’ullet
generacional que la sala et permet
veure com si fossis invisible i t’ha-
guessis ficat al menjador dels veïns.

Els diàlegs han de vessar autenti-
citat i, si tot està tan bé –ha sigut tan
cuidat–,perquèdevegadesencaraels
sentim dir els i els el allà on, en la
vida real, sempre dirien els hi?

Sembla que en algunes escoles
teatrals, tan admirables
en tants sentits, això
d’entendre la correcció
com a adequació al
registre encara és
una assignatura
pendent.

ALBERT PLA NUALART
LINGÜISTA I ESCRIPTOR

Tema del dia
p. 4-6elsumari

Política
p. 8-9

Internacional
p. 10-12

Economia
p. 14-15

Societat
p. 16-19

Debat
p. 20-21

Ara tu
p. 22-23

Mirades
p. centrals

Les claus d’avui
p. 2-3

Esports
p. 30-35

Serveis
p. 36-38

Ara Kids
p. 39

Global News i Tv
p. 40-43

Gossips i Mèdia
44-45

Passi-ho bé
p. 46-47

Cultura
p. 26-29

02 les claus del dia DILLUNS, 16 DE JULIOL DEL 2012 ara


