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RICHARD J. BERNSTEIN va néi-
xer a Brooklyn fa 83 anys. És un filò-
sof que continua donant classes a la 
New School de Nova York, i celebra 
que cada dia continua aprenent. Ai-
xò sí, afegeix de seguida, “com més 
aprens més entens que cal ser hu-
mils sobre el que sabem”. Ha vingut 
a Barcelona per presentar un llibre 
sobre la violència, i en prepara un al-
tre sobre la ironia. Pot semblar con-
tradictori, però és del tot lògic. De-
mostra tenir un sentit de l’humor 
dels que et salva. Fuig de les grans 
afirmacions i dels blancs o negres 
que fan que al seu país no es qües-
tionin algunes formes de violència, 
o que es pretengui fer-nos creure 
que els crims amb drones no són tan 
brutals com els que es fan embru-
tant-se les mans. 

Aquesta setmana també he pogut 
conèixer Charles Taylor, canadenc, 
83 anys també, filòsof també, humil 
també, dotat de sentit de l’humor 
també. Ell venia a parlar dels errors 
de comprensió de la multiculturali-
tat i la convivència entre religions. 
M’enamoren aquests savis de més 
de vuitanta anys. Em va passar  amb 
Zygmunt Bauman, Ágnes Heller o 
George Steiner. Per la seva lucidesa, 
i per la seva ambició intel·lectual. 
No perquè estiguin de tornada de 
res, tot i que podrien. Al contrari,  
estan connectats a la realitat, més 
que a l’actualitat, i demostren més 
comprensió del món que els de la 
meva edat, i una mirada més pano-
ràmica, de context més ampli. Les 
generacions al poder les trobo més 
conformistes, més addictes a la jus-
tificació que al pensament crític. 
Bernstein em va acomiadar recor-
dant-me que no hi ha cap progrés 
moral guanyat del tot, cal lluitar-los 
cada dia. I això ens obliga a no ren-
dir-nos mai a la desesperança.

Saviesa i 
ambició crítica 
passats els 80

IAQUÍ

John Carlin (@JohnCarlin) 
Periodista i escriptor 

“En falta un [per al triplet]. Quin equipàs. 
El guanyaran. Perquè Messi el vol” 

 
 

Miguel L. Pereira (@MiguelLPereira) 
Historiador 

“Això de veure jugar Messi hauria d’estar 
subvencionat, servei públic gratuït per a 

tothom. Hi ha poques coses tan màgiques!” 
 
 

Clara Jordan (@clarajordanvila) 
Periodista 

“La xiulada a l’himne és el nou Gibraltar del 
govern espanyol. O sigui, inventar-se una polèmi-
ca per distreure de debacles electorals i corrupció” 

 
 

Fermí Fernandes (@Fermi_Fdes) 
Actor 

“Algú sap si l’àrbitre ha xiulat l’himne, també?” 
 
 

Elena Lozano (@elenalozsan) 
Periodista 

“#Rajoy reconeix que ha malmès la imatge del 
govern «el martelleig dels casos de corrupció» a 

les televisions. El problema és explicar-ho...” 
 
 

Pere Macias (@peremaciasiarau) 
Diputat al Congrés (CiU) i president  

del Cercle d’Infraestructures 
“És absolutament vergonyós que Rajoy ens 

refregui pels morros la seva inacció al corredor 
mediterrani, i a sobre se l’aplaudeixi” 

 
 

Agustín Moreno (@MorenoG_Agustin) 
Professor d’història 

“Colau cobrarà 2.200 euros, la quarta part 
del sou de Trias. Bon gest ètic per demostrar 
que s’està en política per servir la ciutadania” 

 
 

Roger Senserrich (@Egocrata) 
Politòleg 

“Trobo incomprensible que l’alcaldessa 
d’una ciutat d’1,5 milions de persones cobri 

menys que un no ningú com jo” 
 
 

Gemma Esteve (@gemaesteve) 
Militant d’ERC 

“M’agrada la democràcia britànica i espero de 
Colau un discurs a la reina, que ens doni una 

gran conferència del que farà. Hi ha pla?” 
 
 

Joaquim Nadal (@quimnadal) 
Exconseller de Política Territorial 

i Obres Públiques 
“El ball dels pactes que vivim aquests dies no 
sempre és edificant, sobretot quan l’interès 

col·lectiu retrocedeix davant del càlcul personal” 
 
 

Pepe Fdez-Albertos (@jfalbertos) 
Politòleg 

“Digueu-me politòleg, però és possible que la 
Gürtel, els ERO i el Palau de la Música no 
haguessin passat sota governs de coalició” 

 
 

Quim Brugué (@QuimBrugue) 
Catedràtic de ciència política a la UAB 

“La novetat és que estem assistint 
a una cosa molt vella: la lluita pel poder”

vist 
altwitter
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LA TRIA DEL DIRECTOR

Al Tema del Dia us expliquem qui 
són els ‘cervells’ que hi ha darrere 
de la probable futura alcaldessa 

de Barcelona, Ada Colau  
  

Hi ha una bombolla ‘tech’? A 
l’‘Emprenem’ analitzem com 

empreses que no facturen res 
capten milions d’inversió  

 
A Estils destaquem que, encara 

que no estigui valorat, el peix 
petit és econòmic i de qualitat 

pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

“Nou cop a la corrupció a València”, expli-
ca la portada de l’Abc, en una notícia que tro-
ba lloc en la immensa majoria de primeres 
pàgines del quiosc. Però quedem-nos amb la 
del diari de Vocento. Subtítols: “Rajoy des-
titueix el delegat del govern detingut i posat 
en llibertat amb càrrecs” i “El jutge inves-
tiga possibles delictes de malversació, pre-
varicació i suborns en l’adjudicació de con-
tractes públics”. El nom del protagonista cal 
anar-lo a buscar, lupa en mà, al peu de foto. 
Es tracta de Serafín Castellano i hi ha un mo-

tiu pel qual el diari pot haver optat per no destacar com nomia i cogno-
mia aquest presumpte corrupte. Resulta que, el mateix divendres en què 
el detenien, el diari sortia –en la seva edició del País Valencià– amb una no-
tícia titulada “La «revenja» de Serafín Castellano”, on explicava com “El 
delegat del govern, que va pagar el fiasco de les europees fa un any, es que-
da com a únic rostre visible del PP”. En un exercici de clarividència precla-
ra i expertesa oracular assegurava que “Castellano és, des de la nit de diu-
menge i fins a les properes eleccions generals, el nou rostre del PP”. Va-
ja, que el diari es marcava un José Vélez de manual, també conegut com un 
qué mala suerrrrte i el vaticini li durava només unes horetes: res, el temps 
just per enviar-hi els policies que el van detenir.  

 Àlbum de titulars 
“Combatents de l’Estat Islàmic es queixen que les llistes per immolar-se 
estan alterades” (’20 minutos’. Resulta que l’enxufisme és... per pujar 
llocs)

La mala sort de l’‘Abc’  
organitzant el PP valencià

lescaresdeldia

El president d’ERC va ser ahir ree-
legit president del partit en unes 
eleccions internes, amb una sola 
llista, que van evidenciar la unitat 
interna d’Esquerra i van reforçar el 
seu liderat de cara al 27-S.  

REELEGIT 
Oriol Junqueras 

El president del govern espanyol va 
participar ahir a Sitges en la trobada 
anual del Cercle d’Economia amb un 
discurs en què va mantenir el mateix 
discurs econòmic de sempre i va 
apuntar només canvis interns. 

IMMÒBIL 
Mariano Rajoy 

L’enginyer informàtic monegasc que 
va filtrar la llista de cent mil evasors 
fiscals amb comptes en un banc suís 
se sent en part responsable de la vic-
tòria de l’esquerra alternativa en les 
últimes eleccions municipals. 

ACTIVISTA 
Hervé Falciani 

El 10 del Barça va fer posar la pell de 
gallina als amants del futbol amb un 
deliciós primer gol a la final de la Co-
pa del Rei d’ahir contra l’Athletic. 
L’argentí encara en va fer un altre 
per arrodonir una actuació brillant. 

MÀGIC
Leo Messi 


