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La Feria del Libro de Francfort arranca hoy con el auge del ‘e-book’

El Corte català

E l cop de porta que el PP ha
donat a Alícia Sánchez-Ca-
macho és un mal senyal de

cara a apariar el conflicte amb
Catalunya. Els símptomes de
descomposició de l’Estat comen-
cen a ser evidents. Sempre s’ha
dit que Espanya només està uni-
da per tres coses: la Lliga de fut-
bol, El Corte Inglés i la Loteria de
Nadal. Enguany Catalunya es-
trenarà la Grossa, que és una al-
ternativa al Gordo. A les tertúli-
es de ràdio especulen sobre a qui-
na lliga europea jugarà el Barça.
O sigui, l’únic que aguanta l’Es-
tat és El Corte Inglés. Quan van
inaugurar el centre de la Caste-
llana, el president de la compa-
nyia, Ramón Areces, va convidar
el comte de Barcelona. En aca-
bar la visita, Don Ramón va re-
galar al pare del Rei una capsa
que semblava contenir una plo-
ma o un rellotge. Don Juan la va
obrir i va aviar una riallada. Era
una llauna d’espàrrecs. «Ara en-
tenc per què aquesta empresa té
tants beneficis», va dir. És la tàc-
tica de catalanitzar Espanya.

JOSEP RAMON
CORREAL
@jrcorreal

S i visiteu aquests dies la ciutat de Nova York
i us hi fixeu, us trobareu amb una campanya
publicitària que a més de revolucionària pel

missatge em sembla necessària. L’alcalde Michael
R. Bloomberg ha destinat 330.000 dòlars al pro-
jecte NYC Girls Project. L’objectiu és combatre el
concepte de bellesa promogut per la publicitat
quecadadiabombardejaelsconsumidors.Ambl’es-
lògan «Sóc bonica tal com sóc», l’alcaldia de No-
va York s’adreça especialment a nenes de 7 a 12
anys que tenen el perill d’assumir com a referent
els cossos estèticament perfectes de la publici-

tat, induint-les a desordres alimentaris, no accep-
tar-se tal com són o a l’assetjament escolar.

En declaracions al New York Times, l’investi-
gador del Centre de Salud de l’Adolescent de l’Hos-
pital Mount Sinai de Manhattan, Christopher
Ochner, critica la publicitat de la moda que «en
general encara utilitza models extremadament
primes». Segons Ochner, la majoria d’aquestes
nenes, quan veuen les models, diuen «Si jo no sóc
així, ningú em voldrà a prop o m’estimarà».

Avui, les dónes més que els homes viuen sota
la pressió de semblar maques i primes que les
condemna a ser esclaves de l’estètica. Es neces-
sari canviar aquests referents. Cal educar les no-
ves generacions com a consumidors intel·ligents
que saben distingir entre ficció publicitària i be-
llesa real.

Consumidors intel·ligents
GUSTAU ALEGRET

EL BLOC DEL
DIRECTOR

■ Los operarios ultimaban ayer los ‘stands’ de los 7.000 exposito-
res de la Feria del Libro de Francfort, que comienza hoy y que tie-
ne en esta edición a Brasil como país invitado. El auge del libro

electrónico y la competencia que afrontan las editoriales tradi-
cionales ante el comercio en internet es el reto de este certamen,
el mayor del mundo en su sector. FOTO: EFE

LA IMAGEN DEL DÍA

Isaac Cuenca
Jugador del FC Barcelona
El reusense dejó atrás cuatro
meses de recuperación de su
segunda operación de rodilla y
ayer volvió a entrenar con el
Barça. Quiere convencer al Ta-
ta Martino. P 46
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JM García-Margallo
Ministre de AAEE español
Nadie sabe aún por qué el minis-
tro de Asuntos Exteriores se su-
bióalhelicópteroparavisitarlapla-
taforma del Castor. Salvo que
considerealospecesenemigosdel
país, otras razones no hay. P 23
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75%EL DATO de los municipios catalanes estarán conectados con la
nueva red de fibra óptica de la Generalitat en 2015.

Periodista corresponsal als EUA
@GustauAlegret

Magda Minguet Menys informes i més aula. Menys proves d’avaluació puntuals i més proves
d’avaluació continuada. Menys PISA i més feina. @magdaminguetdel día

Xavier Filella
Presidente del Centre de
Lectura de Reus
El Centre de Lectura de Reus
recibió ayer el Premi Nacional de
Cultura, de manos del presiden-
te de la Generalitat de Catalun-
ya, Artur Mas. P 14
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Àngels Turdiu
Concejal de Turismo de El
Vendrell
El Vendrell celebra desde maña-
na hasta el domingo la Fira de San-
ta Teresa, con la que impulsará
el comercio local y organizará ac-
tividades de ocio. P 20
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MESA DE REDACCION

Se da la circunstancia de que en
Alemania pagan más dinero por
la sanidad los pobres que los ri-
cos. Así, solo se puede eludir el
pago de la sanidad pública si se

cobran más de 50.000 euros al
año. Casi nada. Esto dejó per-
pleja a Teresa Forcades. Y ayer
lo denunció en voz alta en Cam-
brils, donde expuso las claves

desu«doblerevolución»enlapre-
sentación del Procés Consti-
tuent ante un nutrido público
de todas las edades, estilos e
ideologías.

Pagar menos por ser más rico
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