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les claus del dia

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Espera, que ja et dic jo qui
ha guanyat el debat electoral
Les enquestes digitals són un ganivet de doble tall. Primer, perquè despullen els teus
lectors sovint més enllà del pudor aconsellable. Però, sobretot, perquè et poden sortir
llufa. Així, tant a La Razón com a l’Abc van
preguntar qui havia guanyat el debat a quatre i la resposta va ser inapel·lable: Pablo
Iglesias. Entre els seus lectors! En tot cas,
au, ara arregla-ho al diari imprès. Cap problema: gràcies per votar però ja et dic jo qui
ha guanyat. Així, l’Abc ho donava petit a la
portada interior i titulava “Santamaría retreu la inexperiència als seus adversaris del debat a quatre”. La Razón no
podia minimitzar-ho, que el debat era a la tele del seu grup, i obria amb:
“Santamaría exhibeix economia enfront dels atacs del tripartit per la corrupció”. El Mundo aconseguia expressar el contrari, canviant tan sols el
verb, i deia en un subtítol: “Santamaría s’aferra a l’economia”. ¿Molt més
desesperat que “exhibeix”, oi? De fet, la tendència era a admetre que els
nous s’havien imposat: “El debat a quatre mostra la puixança dels emergents” (El Mundo), “La nova política derrota l’absent Rajoy” (El Periódico)
o “C’s i Podem guanyen força com a alternativa. El debat televisiu deixa
en evidència PSOE i PP” (ARA). L’únic aliat de l’Abc i La Razón era La Vanguardia, que, com ells, atorgava el triomf a l’establishment: “PSOE i PP
planten cara a la nova política en el debat”. I El País? Com que ells ja havien fet el seu, de debat, el minimitzaven: ni un esment en una portada amb
dotze temes i, en pàgines interiors, ho mataven amb “Els candidats debaten plans i Santamaría defensa la gestió”: un títol avorrit que es podria
deixar fet i encolomar al 99% dels debats electorals. Els candidats debaten, el govern defensa... y los catalanes hacen cosas.

lescaresdeldia

vist
altwitter
Eduard Cabús (@eduardcabus)
Bloguer i soci de l’ANC
“Rajoy i Soraya diuen que democràcia
és que governi la llista més votada, mentre
agraeixen a la CUP que no investeixi Mas”
Julià de Jòdar (@julidejdarmuoz)
Diputat al Parlament (CUP)
“Contra el que pensen alguns, la CUP
no paralitza el procés, sinó que planteja la
dinàmica social que conté per ampliar-ne
el recorregut”
Gabriel Rufián (@gabrielrufian)
Cap de llista d’ERC al Congrés
“El PSOE vol «seduir i frenar
l’independentisme» portant el Senat a
Barcelona. I enviant una careta alegre per
WhatsApp als catalans també”
Antoni-Ítalo (@antoniitalo)
Matemàtic
“D’acord, portar el Senat a Barcelona no resoldrà l’encaix de Catalunya però potser caldria
valorar si la mesura en si és positiva o negativa”
Josep M. Mainat (@MainatJM)
Productor i empresari
“Un altre prodigi d’oratòria de Rajoy a Sevilla:
«La gente es normal y agradable en España.
Tenemos un gran país»”
Arturo Puente (@apuente)
Periodista
“Sí, Iglesias és valent defensant
el referèndum català davant l’electorat
espanyol. I sí, el problema és que s’hagi de
ser valent per fer això”

TÒXIC

COMPLIDORA

Donald Trump

Ada Colau

El problema del magnat nord-americà comença a ser greu. I no tant
perquè segueixi deixant anar disbarats, sinó perquè està fent forat i està contaminant l’ambient de les primàries republicanes. P. 10

El govern municipal de Barcelona ja
ha posat en marxa una quarta part dels
8.000 pisos de lloguer social a què es
va comprometre. És la part que li pertoca en acció directa, i cal destacar-ho:
fa només set mesos que governa. P. 15

Cinta Arasa (@CintaArasa)
Politòloga
“Els candidats espanyols parlant del meu
país al seu debat tan tranquils sense que cap
dels candidats del meu país hi sigui convidat.
Democràcia?”
Isidor Marí (@IsidorMari)
Professor i sociolingüista
“Impugnar, suspendre, anul·lar, querellar-se,
inhabilitar, ofegar, desinvertir, desvirtuar
competències... governar?”
Rosa Cullell (@roscullell)
Consellera delegada a Media Capital
“¿Com ha de governar Espanya algú que no
s’atreveix a debatre i hi envia la seva segona?
Soraya no va estar malament, però no hi hauria
d’haver anat”

NECESSÀRIA

ELECTORALISTA

Teresa Crespo

Luis de Guindos

Augmenten els cants de recuperació
econòmica, reals o interessats. Però algú en ha de fer tocar de peus a terra i recordar-nos que molts pateixen molt.
És el cas de les Entitats Catalanes d’Acció Social i de la seva presidenta. P. 14

Ha passat ja quatre cops en dos mesos
que Brussel·les contradiu el ministre
d’Economia: Espanya no complirà el
dèficit ni podrà abaixar impostos. De
Guindos insisteix que sí, i sembla que
ho farà almenys fins al 20-D. P. 21

Merche Negro (@pintiparada)
Periodista
“Sense respostes (ni preguntes) sobre els
centenars de milers de persones que creuen
mar i fronteres. Moren, i no voten”
Aitor Carr (@aitorcarr)
Professor de ciències polítiques a la UB
“A França ha guanyat el Front Nacional. Als
Estats Units Trump ha proposat prohibir
l’entrada a tots els musulmans. Temps difícils”

ara

BONDIA

ANTONI BASSAS
DIRECTOR AUDIOVISUAL

Trump parla
a l’Amèrica de
Homer Simpson
PROHIBIR L’ENTRADA dels musulmans als Estats Units. Donald
Trump acaba de fer el pas que li faltava per anar del populisme a l’odi.
No hi fa res que aquest vòmit sigui contrari a la idea dels pares fundadors, a la Declaració del Drets
Humans i al sentit comú. Trump
sap el que es diu. Té prou olfacte per
convertir en missatge electoral els
pensaments més foscos del cervell
humà. Trump veu els americans
com si fossin habitants de Springfield, el poble dels Simpson: primaris, mesquins, manipulables o, encara millor, comprables.
Però si Trump ha pogut arribar
fins a aquesta nova cota d’indecència és perquè ja fa alguns anys que el
Partit Republicà ha aïllat milions
d’americans del contacte amb el
món il·lustrat. Ha donat cabuda als
negacionistes de l’evolució i del canvi climàtic, ha retirat fons públics
als centres de planificació familiar,
ha combatut la negociació col·lectiva, ha bloquejat la creació d’un sistema públic de salut, ha protegit la
compra i tinença d’armes, i tot ho ha
fet, sempre, enmig de grans invocacions a la llibertat.
Si una part de la dreta americana (extrema dreta a Europa) ha tingut èxit ha sigut gràcies a l’abús del
discurs de l’excepcionalisme. Però,
sobretot, el secret de la fórmula ha
sigut l’ús de la por. Lamentablement, els demòcrates s’hi han deixat arrossegar: ni tan sols s’han
atrevit a tancar Guantánamo. Amèrica és avui una societat espantada
perquè una part de la seva classe dirigent l’espanta. I l’espanta perquè
la por fa guanyar vots i diners.
Tenir por és legítim. El que és
il·legítim és destruir la confiança
que necessita un país per vèncer-la,
com fa Trump.

LA TRIA DEL DIRECTOR
La cimera sobre el canvi climàtic
encara la pitjor fase, la
concreció. Aquí se la juga
la diplomàcia francesa P. 12-13
Les vendes del Black Friday han
afectat l’inici de la campanya de
Nadal? Sí. Què cal fer? Incloure’l
en la campanya P. 20
Arriba Nadal, època de circs
a Barcelona. La ciutat hi té
una relació de dos segles P. 32-33
director@ara.cat

