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Meditacions al cenobi

S

ALVADOR Pániker va escriure un llibre titulat
Asimetrías (Debate), on dedica un capítol sencer
a parlar de la democràcia. Entre les frases que
escriu el nostre filòsof n’hi ha una que resulta tot
un tractat polític: “La democràcia és un mecanisme adaptatiu i un miracle inestable”. És a dir, en el sistema democràtic, que es fonamenta en un pacte de convivència a
partir d’uns valors compartits, és imprescindible buscar
permanentment l’adaptació a l’entorn i l’estabilitat social.
I Pániker adverteix: “El pitjor que ens pot passar és creure
que la democràcia és un assumpte fàcil”.
Les eleccions del 27-S han deixat un tauler de joc endimoniat. El resultat ha estat un sí però no. L’última peça del
trencaclosques no encaixa per més que Junts pel Sí intenti
forçar-la. És oportú pensar que la democràcia és una qüestió extraordinàriament complexa i, com a mecanisme
adaptatiu, podem esperar l’acomodació dels actors, però
rarament l’estabilitat del miracle.
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! L’equip
l’Institut Català d’Oncologia

El conseller Felip Puig va participar en unes jornades
empresarials al monestir de Sant Benet, que com tot cenobi és un lloc que convida a la reflexió i a la mesura. Allà va
manifestar que l’acord entre Junts pel Sí i la CUP serà
molt difícil perquè els models econòmics de les dues formacions són molt diferents, “en alguns aspectes incompatibles”. I va afegir que ha transmès “que hi ha unes línies
vermelles que nosaltres no podem creuar” en relació
amb el programa de govern de la força anticapitalista.
Puig va vaticinar un govern en funcions de dos mesos i mig
o tres, descartant la investidura d’Artur Mas en les dues
votacions inicials, en espera de veure què passa el 20-D.
Potser les pròximes reunions entre les dues formacions
s’haurien de fer en una abadia:
els llocs sants conviden a fer
aflorar la raó (i l’esperança).
De vegades s’hi produeixen fins
i tot conversions.

ofereix des de fa 10 anys suport psicològicalessuperviventsdecàncer
de mama. I han demostrat que aquest
suport té impacte i
que fins i tot retarda
la reaparició de la
malaltia. PÀGINA 31

Nandu Jubany
CUINER

xef, que participarà en el
! ElFòrum
de Girona, va prepa-

rar ahir alguns dels seus arrossos
durant la presentació del certamen gastronòmic,
que se celebrarà del
15 al 17 de novembre
i en el qual l’arròs
serà
l’ingredient
protagonista. VIURE

Laurent Le Bon
MUSEU PICASSO DE PARÍS
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INTERNACIONAL

El bus de la guerra

La ruta de l’autobús Fidelity
manté la connexió entre Beirut i
la capital de l’Estat Islàmic, AlRaqqa, travessant 400 quilòmetres de zona de guerra a canvi de
50 dòlars més peatges i suborns
que demanin en cada viatge les
forces en conflicte. PÀGINA 6
POLÍTICA

L’Espanya de Palomares

La localitat d’Almeria vol oblidar per fi l’estigma nuclear en el
50è aniversari de l’accident aeri
que el va originar. PÀGINA 16

EDITORIALS

CULTURA

Els temes del dia

La guerra dels llacs

L’arribada del fred i les pluges
als territoris de pas dels fugitius
de la guerra de Síria, mentre els
moviments xenòfobs guanyen
força, i les xifres d’afectació del
càncer de mama. PÀGINA 22
OPINIÓ

La justícia i els seus usos

Kepa Aulestia reflexiona sobre
la utilització del poder judicial
amb finalitats polítiques: “És
evident que recórrer a la justícia
és una decisió política deliberada per part de les institucions
que en determinats casos es
torna ideològica. L’Estatut es
podria no haver recorregut. El
mateix podria haver passat amb
el 9-N una vegada celebrat com a
jornada participativa”. PÀGINA 23
TENDÈNCIES

Contra l’FP taurina

El nou mòdul de tauromàquia,
que equipararia els oficis relacionats amb el toreig amb d’altres com la fusteria o la jardineria, ha despertat un gran rebuig
social, plasmat en les més de
20.000 firmes recollides en
contra seu en un dia. PÀGINA 33

Barcelona
cooperant
Espanya és a la cua dels països occidentals quant a ajuda
al desenvolupament, però
l’Ajuntament de Barcelona
ha decidit ampliar en 1,7
milions d’euros la partida
destinada a cooperació internacional i justícia global, i
així assolirà per primera
vegada la meta simbòlica
del 0,7%,

Un Robinson
multimilionari
Richard Branson, propietari
del grup Virgin, organitza
un torneig de
golf en una de
les seves dues
illes privades
del Carib.

PEL FORAT DEL PANY

El Ballet Nacional de Cuba
ofereix a partir de demà i fins
diumenge que ve El llac dels
cignes, a Barcelona per segona
vegada aquest any, després que
l’English National presentés la
seva versió el setembre passat
al Liceu. PÀGINA 40

Picasso de París,
! EldelMuseu
qual Laurent Le Bon és

director des de fa un any, ha revolucionat completament la manera
de presentar l’obra i
la vida de l’artista
per celebrar els
trenta anys de la seva creació al cor de
Le Marais. PÀGINA 36

ESPORTS

Paraula de Platini

El president de la UEFA, l’exfutbolista Michel Platini, ha
cedit a la pressió, i ha reconegut finalment que no existeix
cap contracte que justifiqui
haver cobrat 1,8 milions d’euros del president de la FIFA,
Joseph Blatter. PÀGINA 49
ECONOMIA

La Xina abaixa el ritme

El creixement econòmic del
gegant asiàtic durant el tercer
trimestre de l’any ha confirmat
els mals pronòstics i s’ha convertit en el pitjor dels sis últims anys, una dada alarmant
malgrat que el PIB xinès es
manté en el 6,9%, un ritme més
que envejable per a qualsevol
país europeu. PÀGINA 54

PENSEM QUE...

Sònia Gainza
DIRECTORA D’APROPA CULTURA

Apropa Cul! Latura,plataforma
que engloba 55 equi-

paments culturals i festivals de
Catalunya amb l’objectiu de facilitar l’accés a la cultura als col·lectius
més desfavorits, durà a terme la Setmana Apropa Cultura.
PÀGINA 38

Wayne Simmons
ANALISTA SOBRE TERRORISME

Simmons, un cone! Wayne
gut analista suposadament

expert en terrorisme que freqüentava com a comentarista els platós
de Fox TV, ha estat
detingut i acusat de
ser un impostor i haver-se presentat com
a agent de la CIA.
PÀGINA 11

H

Kerry, fan d’Albéniz

a sorprès molt que el ministre d’Exteriors, José
Manuel García-Margallo, li regalés a John Kerry, quan va arribar a Espanya diumenge passat,
una guitarra clàssica amb la qual el secretari d’Estat
nord-americà ha aparegut a moltes fotos. Sorpresa per a
molts, menys per a Kerry, que va saber des del primer
moment que l’obsequi no era producte d’un tòpic espanyol, sinó de la seva passió per la guitarra, que toca des
de fa anys de manera fluida. Segons alguns que l’han
sentit, no ho fa gens malament. És una passió menys
coneguda que la que té per la bicicleta, però que a Margallo li va cridar l’atenció quan va saber, fa un any, que el
viceprimer ministre xinès va convidar el secretari d’Estat
nord-americà a tocar la guitarra després d’un sopar a
Pequín i aquest no va vacil·lar. No només això, sinó que
va tocar el seu repertori preferit. Ni més ni menys que
Isaac Albéniz i Francisco Tárrega i els seus Recuerdos de
la Alhambra.

Cultura i inclusió social

E

ncara que ja fa uns anys que la iniciativa Apropa
Cultura és una realitat, és igual de cert que en
l’àmbit públic en general el coneixement de la
seva existència és pràcticament nul. I és paradoxal que
sigui així, ja que es tracta d’una d’aquestes realitats associatives que realment valen la pena: equipaments culturals capdavanters, entitats i festivals de tot l’arc artístic
català (música, òpera, arts plàstiques i visuals, circ, dansa,
teatre) que s’alien per acostar la cultura als qui ho tenen
pitjor. Discapacitats, però també persones grans, drogodependents, immigrants, presos i dones víctimes de la
violència de gènere, són alguns dels col·lectius als quals
va dirigida una iniciativa que s’intueix no només lloable
sinó essencialment vital. Donar una sobredosi a l’esforç
conjunt però sobretot aquesta imprescindible visibilitat
és el que proposa la setmana Apropa Cultura. L’objectiu
és que la inclusió social sigui també un afer prioritari del
sector cultural.
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