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Joan Fontcuberta exposa a
la galeria Àngels Barcelona

Trauma, projecte en el qual res
cata dels arxius fotografies
malmeses, que han
patit un deteriora
ment químico algun
altre tipus de pato
logia, i els dónanova
vida. PÀGINA 40

LA SEGONA

v

El Teatre Lliure celebra 40
anys reposant un dels seus

muntatgesmítics:Les noces deFí
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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Ahir va acabar a Barcelona
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
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Omar s’ha convertit en la
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

v

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

fronteres i dinamitar l’acord so
breels refugiats.Aïratper la reso
lució de l’Europar
lament, també insis
teix que, agradi o no
als europeus, reins
taurarà la pena de
mort. PÀGINA 8
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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, LaMolina
o Vallter 2.000 tenen previst
iniciar avui l’activitat.

“És Iceta, no Obama” Tornar a començar als 60

Miquel Icetaésunpolíticbregatambunaextensa
carreraperò la seva imatgepública semblaque
guanyapuntsambel temps.En lacampanyaelec

toral catalanavaaconseguir ferseun llocmésenllàdel seu
discurspolíticballantelDon’t stopmenow, ambtantd’èxit
queen lacampanyade les següentsgeneralsva ferbolosper
diferents federacionssocialistes.Arael conflicteentreel
PSCielPSOEper ladecisiódenoabstenirseen la investidu
radeRajoyhadespertatunarenovadaexpectacióper la seva
figura. Icetaaixecapassions informatives,per la sevacapaci
tatdiscursivaperò tambéper les sevesperformances,queals
periodisteselsencanten.Dijousa lanit, la citaa la seudel
PSOEandalúsambSusanaDíazvacongregar tantapremsa,
malgratque la reunióvaacabara lesonzede lanit, queentre
elpersonaldelpartit esvasentirun“és Iceta,noObama!”.
Esdónaper fetque, tenintencompte l’hora, a l’encarapresi
dentnordamericà l’haurienconvidata sopar. Icetaesva
pagaruna tapade la sevabutxacaabansd’anarse’nadormir.

Coma qualsevol edat. Potser aquesta és lamillor
explicació per a un nou fenomen sociològic a Es
panya: el canvi de parella després dels 60 anys.

Els divorcis i elsmatrimonis en aquesta franja d’edat
s’hanmés 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 seixantamantenen
lesmateixes necessitats afectives, emocionals i sexuals
que en altres edats. Llavors, la idea de tornar a començar
si fracassa elmatrimoni 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 amillor vida.
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El Brexit, qüestionat
JohnMajor 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
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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
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Costums globals
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
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Realisme social
GregorioMorán escriu sobre la
pel∙lícula Yo, Daniel Blake, del
britànic Ken Loach, i fa inven
tari del llegat deMargaret
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
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Avatars balcànics
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 realismemàgic
amb caire centreeuropeu, les
agitades vides de quatre ge
neracions d’una llarga família
grega. PÀGINA 41
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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
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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 unamanifes
tació aMadrid el diumenge
18 de desembre. PÀGINA 56

Més enllà de la finca del sud

LApolíticaésmoltcruel.Larodamediàticase
gueixel seucurs ihaengolit la figuradePedro
Sánchezentressetmanes, suficientsavuidia
perquèfins i totunheroiperdiels seussuper

poders.Sánchez intentaràavui ressorgirde lescendresa
València,peròésconscientque lasevaauraescomençaa
esvair.Destruirunacarrerapolíticaésmoltmés fàcilque
construirla. Id’aixòsen’ocupaSusanaDíaz.VaserMi
quel Icetaqui livademanara l’andalusa l’entrevistaque
vantenirdijous,peròaella tambélivaanardeprimeraper
començaradesprendre’sde l’etiquetaandalusa ianar
modelant la figuradesecretàriageneraldelPSOE.Díazés
conscientquemanaraFerraznoéselmateixqueferhoal
carrersevillàdeSanVicente.Estàconvençudaqueenun
anyfentdecosidorahauràapedaçatelsestrips internsdel
seupartit,peròelcos lidemanaextirparels socialistes
catalansdelsòrgansdedirecciódelPSOEievitarsehaver
deconvèncerlosperguanyarseel lideratge.

Ambtot, elméscomplicatperaDíazseràdesprendre’s
de l’etiquetadebaronessaquenomésmiraper laseva fin
ca.Aixíque jaestàpreocupadaper laseva imatgeaCatalu
nya.PerquèunacosaésespolsarseelPSCquanmolesta i
unaaltraésqueelscatalans lavegincomunacòpiadelPP
quantoquivotarenuneseleccionsgenerals.ADíaz liha
cridat l’atencióqueSorayaSáenzdeSantamaríaesmunti
despatxa laDelegaciódelGovernaBarcelona.Si lavice
presidentaes jugael seufuturpolíticenel repted’encar
rilarelconflictecatalà, l’andalusa téaldavant ladifícil
empresadetranscendir la imatgedesultanadelsud.Amb
elsbascos lihacostatpoc ihaavalatambgràcia l’acorddels
seuscompanysambelPNB,malgratqueni tansols lavan
avisar iquepel textpul∙lulen
referències–encaraquesiguin
retòriques–aldretadecidirque
sies tractésdelPSClihaurien
posatelspèlsdepunta.
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