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DIRECTORA ADJUNTA

Més enllà de la finca del sud

L

A política és molt cruel. La roda mediàtica se
gueix el seu curs i ha engolit la figura de Pedro
Sánchez en tres setmanes, suficients avui dia
perquè fins i tot un heroi perdi els seus super
poders. Sánchez intentarà avui ressorgir de les cendres a
València, però és conscient que la seva aura es comença a
esvair. Destruir una carrera política és molt més fàcil que
construirla. I d’això se n’ocupa Susana Díaz. Va ser Mi
quel Iceta qui li va demanar a l’andalusa l’entrevista que
van tenir dijous, però a ella també li va anar de primera per
començar a desprendre’s de l’etiqueta andalusa i anar
modelant la figura de secretària general del PSOE. Díaz és
conscient que manar a Ferraz no és el mateix que ferho al
carrer sevillà de San Vicente. Està convençuda que en un
any fent de cosidora haurà apedaçat els estrips interns del
seu partit, però el cos li demana extirpar els socialistes
catalans dels òrgans de direcció del PSOE i evitarse haver
de convèncerlos per guanyarse el lideratge.

Amb tot, el més complicat per a Díaz serà desprendre’s
de l’etiqueta de baronessa que només mira per la seva fin
ca. Així que ja està preocupada per la seva imatge a Catalu
nya. Perquè una cosa és espolsarse el PSC quan molesta i
una altra és que els catalans la vegin com una còpia del PP
quan toqui votar en unes eleccions generals. A Díaz li ha
cridat l’atenció que Soraya Sáenz de Santamaría es munti
despatx a la Delegació del Govern a Barcelona. Si la vice
presidenta es juga el seu futur polític en el repte d’encar
rilar el conflicte català, l’andalusa té al davant la difícil
empresa de transcendir la imatge de sultana del sud. Amb
els bascos li ha costat poc i ha avalat amb gràcia l’acord dels
seus companys amb el PNB, malgrat que ni tan sols la van
avisar i que pel text pul∙lulen
referències –encara que siguin
retòriques– al dret a decidir que
si es tractés del PSC li haurien
posat els pèls de punta.
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Fontcuberta exposa a
v laJoangaleria
Àngels Barcelona

Trauma, projecte en el qual res
cata dels arxius fotografies
malmeses, que han
patit un deteriora
ment químic o algun
altre tipus de pato
logia, i els dóna nova
vida. PÀGINA 40
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Lliure celebra 40
v ElanysTeatre
reposant un dels seus

muntatges mítics: Les noces de Fí
garo, estrenat l’any 1989. El que
llavors va ser el pro
tagonista de l’obra,
Lluís Homar, s’ha
convertit en la re
posició en el direc
tor. PÀGINA 43
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INTERNACIONAL

El Brexit, qüestionat

John Major i Tony Blair asse
nyalen que igual que no és de
mocràtic ignorar el resultat del
referèndum sobre la sortida del
Regne Unit de la Unió Europea,
tampoc no ho és negar la volun
tat del 48% que va votar per la
permanència. PÀGINA 11
POLÍTICA

El fur renovat

El líder del PNB, Andoni Ortu
zar, defensa que ha arribat l’ho
ra d’intentar normalitzar les
relacions amb el PP. PÀGINA 18

EDITORIALS

CULTURA

La irrupció del black friday, que
arriba dels EUA, en els hàbits de
consum espanyols; i el creixent
distanciament entre la Unió
Europea i Turquia. PÀGINA 24

La jove escriptora austríaca Vea
Kaiser acaba de publicar a Es
panya la seva segona obra, Los
héroes felices, una novel∙la que
narra en to tragicòmic, i des
d’una mena de realisme màgic
amb caire centreeuropeu, les
agitades vides de quatre ge
neracions d’una llarga família
grega. PÀGINA 41

Costums globals

OPINIÓ

Realisme social

Gregorio Morán escriu sobre la
pel∙lícula Yo, Daniel Blake, del
britànic Ken Loach, i fa inven
tari del llegat de Margaret
Thatcher: “Hi ha un grapat
d’escriptors que l’adoren, fins
i tot després de morta, perquè
va aconseguir el somni dels seus
avis de ser prestadors i no tre
ballar sinó humiliar: fer posar
de genolls, fins que admetessin
la seva condició subsidiària,
aquells perdularis anomenats
obrers”. PÀGINA 28
TENDÈNCIES

Temeritat d’altura

L’escalador de gratacels Alain
Robert, conegut com l’Spider
man francès, s’exposa a una
sanció administrativa per haver
escalat sense permís la torre
Agbar de Barcelona, de 144
metres. PÀGINA 32

Avatars balcànics

Les primeres
neus de tardor
Amb una nevada, la primera
d’aquesta temporada, n’hi ha
hagut prou perquè algunes
estacions d’esquí del Pirineu
puguin obrir les portes, enca
ra que sigui amb espessors
modestes i a mig gas: Masella
va obrir dijous, mentre que
BaqueiraBeret, La Molina
o Vallter 2.000 tenen previst
iniciar avui l’activitat.

La festa
del gall dindi rostit
Els famosos
exhibeixen
fotografies
a les xarxes
socials per
compartir la
celebració del
dia d’Acció
de Gràcies.

ESPORTS

Derrota al Gàlata

El Barcelona Lassa, un bloc trist
i decebedor, incapaç de plasmar
la seva teòrica superioritat da
vant el que era cuer de l’Euro
lliga de bàsquet, sucumbeix
sense pal∙liatius a Istanbul da
vant el Galatasaray. PÀGINA 52
ECONOMIA

Mobilització sindical

Vintiquatre hores després de
reunirse amb el Govern i els
empresaris per provar de reac
tivar el diàleg social, CC.OO. i
UGT anuncien la convocatòria
de protestes a tot Espanya, que
culminaran amb una manifes
tació a Madrid el diumenge
18 de desembre. PÀGINA 56
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PENSEM QUE...

“És Iceta, no Obama”

Tornar a començar als 60

M

iquel Iceta és un polític bregat amb una extensa
carrera però la seva imatge pública sembla que
guanya punts amb el temps. En la campanya elec
toral catalana va aconseguir ferse un lloc més enllà del seu
discurs polític ballant el Don’t stop me now, amb tant d’èxit
que en la campanya de les següents generals va fer bolos per
diferents federacions socialistes. Ara el conflicte entre el
PSC i el PSOE per la decisió de no abstenirse en la investidu
ra de Rajoy ha despertat una renovada expectació per la seva
figura. Iceta aixeca passions informatives, per la seva capaci
tat discursiva però també per les seves performances, que als
periodistes els encanten. Dijous a la nit, la cita a la seu del
PSOE andalús amb Susana Díaz va congregar tanta premsa,
malgrat que la reunió va acabar a les onze de la nit, que entre
el personal del partit es va sentir un “és Iceta, no Obama!”.
Es dóna per fet que, tenint en compte l’hora, a l’encara presi
dent nordamericà l’haurien convidat a sopar. Iceta es va
pagar una tapa de la seva butxaca abans d’anarse’n a dormir.

C

om a qualsevol edat. Potser aquesta és la millor
explicació per a un nou fenomen sociològic a Es
panya: el canvi de parella després dels 60 anys.
Els divorcis i els matrimonis en aquesta franja d’edat
s’han més que duplicat en els últims deu anys. No ens
hauria de sorprendre, argüeixen els experts consultats
per al reportatge que publiquem avui, ja que la vellesa no
és una cosa despenjada de la resta de la vida. És a dir, quan
les persones travessen la frontera dels seixanta mantenen
les mateixes necessitats afectives, emocionals i sexuals
que en altres edats. Llavors, la idea de tornar a començar
si fracassa el matrimoni pot entrar en els seus plans. La
independència econòmica de les dones és un factor im
portant en aquesta tendència, encara que també hi pesa
l’augment de l’esperança de vida, que els fills deixin el niu
i que el discurs religiós hagi deixat de ser un element de
control de la conducta. El que està clar és que el fet d’as
sociar sexagenari amb vellesa ha passat a millor vida.

va acabar a Barcelona
v Ahir
el Congrés d’Arquitectura,
que s’ha prolongat sis mesos. El
degà dels arquitectes catalans,
Lluís Comerón, va
llegir les seves con
clusions, que rede
fineixen el compro
mís d’aquesta pro
fessió. PÀGINA 44

Ilhan Omar

CONGRESSISTA DELS EUA

s’ha convertit en la
v Omar
primera dona nascuda a

Somàlia, de religió musulmana i
refugiada de guerra, que acaba
d’aconseguir
un
escó al Congrés dels
Estats Units, pel
partit demòcrata a
l’estat de Minneso
ta. QUI

Recep Tayyip Erdogan
PRESIDENT DE TURQUIA

T. Erdogan (62)
v Recep
amenaça la UE d’obrir les

fronteres i dinamitar l’acord so
bre els refugiats. Aïrat per la reso
lució de l’Europar
lament, també insis
teix que, agradi o no
als europeus, reins
taurarà la pena de
mort. PÀGINA 8

EI web de
FUTBOL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut, el relat
del partit Reial MadridSpor
ting.
NOTÍCIA
Carme Forcadell presidirà
un ple si és inhabilitada.
LOCAL
La policia de Sabadell
demana a Change.org que
rellevin el seu nou cap.
‘STREAMING’
La Vanguardia ofereix
aquesta nit en directe
la gala del Zoom Festival.

