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LES CARES DEL DIA

L’EDITORIAL

La humanitat avança,
malgrat tot

Pablo
Casado

any 2019 se celebrarà analitzar quins són els reptes més im- da a fer una lectura optimista del món
el 50è aniversari de portants que afrontarà la humanitat des de dades objectives, considerem
l’arribada de l’home a en els pròxims anys, i dels quals sen- que més enllà de ressenyar les notícila Lluna. Va ser el 20 tirem parlar durant el 2019. I per això es del dia a dia, els mitjans de comude juliol de 1969 quan ha demanat deu articles a deu experts nicació han de fer un esforç per dibuidos dels tres tripulants de la nau Apo- en cada matèria. Hi ha, esclar, el pro- xar horitzons de futur i donar als lecllo 11, Edwin E. Buzz Aldrin i Neil A. jecte de portar humans al planeta tors eines per comprendre millor el
Armstrong van trepitjar el satèl·lit Mart, que segons l’expert Oriol Li- món. Perquè, si no, es corre el risc que
terrestre en unes imatges que van ser zandra serà més aviat del que molts es ens passi com al protagonista de La
retransmeses a tot el planeta i que en- pensen. Però també caldrà estar cartoixa de Parma de Stendhal, Fabricara avui emocionen. Aquella fita va atents als progressos mèdics contra el ci del Dongo, que presencia diferents
escaramusses militars
ser possible gràcies a una insense adonar-se que en
gent inversió de recursos en
L’any que ve farà 50 anys de
realitat està assistint a la
plena Guerra Freda, una lluibatalla que determinarà
ta per l’hegemonia entre la
l’arribada de l’home a la Lluna, una
el futur de l’Europa del
Unió Soviètica i els Estats
fita que ens obliga a reflexionar
moment: la de Waterloo.
Units. Part d’aquesta lluita va
Per tenir una visió de
ser la cursa espacial, en la qual
sobre els reptes del futur
conjunt s’ha d’elevar la
els EUA es van acabar impomirada. No podem censant després d’anar per darrere dels soviètics durant els anys 60. càncer, com ens explica el doctor Ma- trar-nos en un sol tema o en una soDesprés d’aquella victòria, van asso- nel Esteller, o a la lluita contra el can- la anècdota, perquè llavors perdrem
lir una superioritat tecnològica que vi climàtic, la revolució feminista o el la perspectiva.
I aquesta visió de conjunt sempre
perill dels populismes.
avui encara mantenen.
L’objectiu d’aquest dossier especi- serà polièdrica i paradoxal. En tot cas,
Actualment la cursa espacial no genera tant d’interès ni s’hi dediquen al és posar els llums llargs i fer-nos és el lector el que haurà de discernir
tants recursos, però els avenços cien- una idea més exacta del moment de la si vol encarar aquest 2019 amarat de
tífics continuen transformant la nos- història de la humanitat en què ens l’optimisme de Rosling o prefereix
tra vida. L’ARA ha volgut dedicar el trobem. Seguint l’estela del llibre de mantenir-se en l’escepticisme milidiari de l’últim diumenge de l’any a Hans Rosling Factfulness, que convi- tant de, per exemple, Joan Fuster.

L’

MANEL FONTDEVILA

El president del PP no
només no té cap inconvenient per pactar amb l’extrema dreta a Andalusia sinó que
ha calcat el discurs de Vox sobre Catalunya al Congrés de
Diputats. Tant ell com Albert
Rivera, el líder de Ciutadans,
han entrat en una subhasta
molt perillosa per veure qui
ofereix més mà dura contra
Catalunya, amb propostes clarament anticonstitucionals,
com un 155 perpetu. P.18-19

Pere
Aragonès
El vicepresident econòmic, Pere Aragonès, va
anunciar ahir que la Generalitat abandonarà oficialment
el FLA, el fons de liquiditat autonòmic, aquest gener. És un
pas positiu, tot i que Catalunya
encara no podrà finançar-se
als mercats internacionals i
seguirà depenent de l’Estat
fins que alguna agència millori la nota del deute català, que
ara és de bo porqueria. P.36

Mala
Rodríguez
La cantant de Jerez de la
Frontera resident a Barcelona és la cap de cartell del
nou festival Biocap, que se celebra aquest Cap d’Any a la Fira Barcelona Gran Via. María
Rodríguez, un referent del
hip-hop i de la música urbana
des de fa dues dècades, reflexiona en una entrevista a l’ARA
sobre la seva carrera, les noves
figures musicals i la recerca de
la felicitat. P.44-45

