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Jorge Zepeda

La fira dedicada al món de
les embarcacions d’esbarjo

no només està del tot consolida-
da com una de les més impor-
tants de la capital
catalana, sinó que
s’espera que actuï
comun potent dina-
mitzador de les ven-
des al sector. VIURE

Luis Conde

El president de la patronal
madrilenya CEIM, Arturo

Fernández (69), va presentar
ahir la dimissió com a vicepre-
sident de la CEOE
davant les crítiques
dels empresaris per
l’ús d’una targeta
opaca de Caja
Madrid. PÀGINA 62

PRESIDENT DE CEIM
Arturo Fernández

Qui va ser portaveu del
primer govern d’Aznar i

ara tertulià de notorietat polèmi-
ca per un episodi de conducció
en estat d’embria-
guesa es va quedar
descansat ahir amb
unes inadmissibles
declaracions sobre
Artur Mas. PÀG. 18

EXPORTAVEU DEL GOVERN CENTRAL
Miguel Ángel Rodríguez

L’uruguaià (27) va rebre
ahir la Bota d’Or que l’acre-

dita com a màxim golejador de
la temporada passada (31) amb
el Liverpool. Luis
Suárez no ha debu-
tat amb el Barça,
però espera fer-ho
el dissabte dia 25 a
Madrid. PÀGINA 55

FUTBOLISTA DEL BARÇA
Luis Suárez

El periodista i escriptorme-
xicà va aconseguir el premi

Planeta amb una novel·la que
segueix els patrons del gènere
nòrdic: Milena o el
fémur más bello del
mundo, en què no
falten el món de la
prostitució i les ban-
desmafioses. PÀG. 42
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É S possible que en les últimes hores Mariano
Rajoy hagi rellegit El arte de la prudencia,
de Baltasar Gracián, un llibre escrit el 1630
però que continua plenament vigent com a

navegador de l’home en un món conflictiu. Gracián era
un autor del segle d’or que va tenir consciència de la
decadència d’Espanya i que manté la seva vigència, com
demostra el fet que una reedició en anglès es convertís
en un supervendes als Estats Units, als anys noranta.
L’obra és una llista de consells pràctics, que el convertei-
xen en un llibre d’autoajuda avant la lettre. Què recoma-
na Gracián? Doncs que el silenci sigui el santuari de
l’art de la prudència, que la resolució que es digui als
altres estigui ben pensada a fi que no sigui criticada i
acabi en fracàs, que no es faci cas del primer impuls i
s’esperi al segon o al tercer, i que mai no ens precipi-
tem ni siguem esclaus de les passions. Aquells que elo-
gien la gestió dels temps de Rajoy, capaços d’esgotar,

desconcertar o desesperar els seus adversaris, haurien
de saber que tot això figura en el pensament d’aquest
singular precursor de la postmodernitat.
La prudència presidencial davant la proposta alternati-

va d’Artur Mas, després de la seva renúncia a la consulta
del 9-N tal com havia estat formulada pel bloc sobiranis-
ta català (i suspesa pel Tribunal Constitucional), és màxi-
ma. El president català ha estat especialment dur amb
el Govern central en les últimes hores, però des del PP
ningú no ha respost amb desconsideracions. Rajoy està
disposat a oferir diàleg a canvi de l’escrupolós respecte
a la llei. Això sí, amb els advocats de l’Estat (la brigada
Aranzadi) examinant amb atenció cada pas que faci.
Els 25 dies que resten fins al

9-N seran llargs. I sorollosos.
Caldrà intel·ligència política i
considerar la prudència com
una de les belles arts.
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Relleu a Escòcia
Després de portar Escòcia al
referèndum per la independèn-
cia i perdre’l, Alex Salmond
deixa el lideratge del seu partit
i el govern del país en mans
de Nicola Sturgeon. PÀGINA 4

POLÍTICA

González i Guerra
El PSOE commemora avui
el 40è aniversari de l’històric
congrés de Suresnes i Pedro
Sánchez ha aconseguit tornar
a reunir els seus dos grans
protagonistes. PÀGINA 25

EDITORIALS

Els temes del dia
La imprescindible aposta per
la innovació que necessita l’eco-
nomia espanyola; i les persis-
tents dificultats de la dona per
conciliar la vida familiar i la
carrera professional. PÀGINA 26

OPINIÓ

Participació ciutadana
Lluís Foix critica la consulta
que proposa Artur Mas
com a alternativa per al 9-N:
“No se sap gaire bé de què
es tracta, però se’ns diu que
serà una consulta anticipada
a una altra consulta, ja defini-
tiva, que tindria forma d’elec-
cions autonòmiques en les
quals Artur Mas s’ofereix per
encapçalar una llista única i un
programa conjunt de tots els
partits sobiranistes”. PÀGINA 30

TENDÈNCIES

Ni a l’aire lliure
Un informe encarregat per
l’alcalde de Londres, Boris
Johnson, recomana la prohibi-
ció de fumar a tots els parcs i
places públiques de la capital
anglesa, com ja passa per exem-
ple a Nova York. PÀGINA 37

CULTURA

Les tares familiars
Després de l’èxit de la hilarant
i colpidora La omisión de la
familia Coleman, Claudio Tol-
cachir torna a abordar les misè-
ries, els secrets, els amors i els
codis interns que amaga tota
vida familiar a la seva nova
obra, Emilia, que arriba ara al
Lliure de Montjuïc. PÀGINA 44

ESPORTS

Bàsquet d’altura
En l’Eurolliga de bàsquet,
Barça i Reial Madrid tornen
a comptar entre els grans
favorits, però la competència
serà molt forta, tenint en
compte les inversions d’equips
com el CSKA de Moscou o el
Fenerbahçe Ulker i l’Anadolu
Efes d’Istanbul. PÀGINA 57

ECONOMIA

Creixent desigualtat
Entrevista a Thomas Piketty,
que s’ha convertit en una
estrella de l’economia mundial
amb el seu monumental estudi
sobre l’evolució de les desigual-
tats en els ingressos i del patri-
moni des de finals de l’antic
règim. PÀGINA 65
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Més enllà del bonisme

Eldeutemilionari
d’Arantxa

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 88

PENSEM QUE...

Unbrindis sense fi

Petroli al
delta de l’Ebre
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E l famós brindis de La Traviata amb què es va do-
nar per inaugurada oficialment dimarts la tempo-
rada del Gran Teatre del Liceu va tenir la seva

continuïtat en la recepció final que la direcció va oferir al
foyer del teatre, amb els cantants i part del públic convi-
dats. S’havien servit ja platets d’arròs caldós, barquetes de
jabugo, pizzetes a quarts i altres canapès regats amb cava
quan van fer acte de presència els protagonistes del mun-
tatge de l’òpera de Verdi. El tenor nord-americà Charles
Castronovo es debatia encara entre el vertigen que havia
suposat debutar al Liceu aquella nit i l’eufòria que li pro-
duïa haver superat el repte, mentre a la soprano Patrizia
Ciofi li plovien els petons i les felicitacions mentre inten-
tava omplir-se la boca de pernil. En un moment donat i
de manera espontània, part de l’elenc es va amuntegar
literalment, cadascú amb la copa a la mà, per fer-se una
foto brindant sonorament per l’èxit aconseguit. Un brin-
dis, aquesta vegada sí, sense cotilles.

L a celebració d’un festival musical però no només
musical com el que acollirà aquest cap de setmana
el barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat és

una iniciativa il·lustrativa. Una acció de caràcter social-
ment integrador que, a més, defensa un model econòmic
solidari: aquesta és la principal raó que va atreure des
d’un bon principi l’interès i el compromís de Manu Chao.
El músic francoespanyol no ha amagat mai la seva mili-
tància en causes que han pogut aixecar polèmica, però la
seva decidida participació en un festival com l’Esperan-
zah! del Prat té un caràcter pedagògic inqüestionable. Ell
mateix reconeix que no participa en l’esdeveniment per
solidaritzar-se amb un barri estigmatitzat, que la seva
presència no busca l’aplaudiment o la selfie, sinó aprendre
d’un model de funcionament econòmic que ja rutlla a
Sant Cosme per aplicar-lo en altres latituds ciutadanes.
Una solidaritat que obvia el bonisme per trobar la solució
compartida i real dels problemes.

Repsol ha aconseguit final-
ment l’autorització del Minis-
teri d’Agricultura, Alimenta-
ció i Medi Ambient per po-
der iniciar l’exploració del
subsòl geològic marí situat
davant la costa del delta de
l’Ebre a la recerca de noves
reserves petrolíferes, utilit-
zant l’última tecnologia en
sondejos.
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Arantxa Sán-
chez Vicario
deu deu milions
d’euros, la
major part a
Hisenda, se-
gons la revista
Lecturas.
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E-KONOMIA
Les injustes diferències de dèfi-
cit entre Estat i autonomies.

ENTREVISTA
“Cal ensenyar els nostres fills a
renunciar a coses bones per as-
pirar a millors”, afirma Javier
Reguart, formador de pares i
mares.

NOTÍCIA
Les gasolineres low cost s’obren
camí a Tarragona.

ESTRENES NOW!
Relats salvatges, jungles i noies
màgiques.


