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ELS SEMÀFORS

Director

Gilles Kepel
Especialista en el món àrab

perquè més enllà del valor material, hi ha records persoque han quedat sepultats per sempre sota la lava. Els més
mistes, segons expliquen a l’escola rural de Todoque, són
ens que són els qui han sabut adaptar-se millor a les noves
es condicions de vida.
s dues realitats no poden oblidar-se en un dia tan especial
avui. Dos fenòmens tan dispars com poden ser una epidèdesconeguda o un volcà dorment ens mostren la gran fragide les nostres vides. De sobte, totes les seguretats i confiane l’home savi i la dona sàvia del segle XXI s’esmicolen i els
uen a replantejar-se l’existència. Des d’un volcà que et
rueix la teva casa fins a una pandèmia que et fa emmalaltir
bliga a viure confinat. La pandèmia ha transformat la vida a
ons de persones.
ue cadascú tregui les seves pròpinclusions. Però una bona lectuque la vida cal viure-la al mot i a cada instant, i la planificació
pot emportar el vent. Bon Nadal.
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Expert en el món àrab i
musulmà, ha publicat El
Profeta y la pandemia,
minuciosa radiografia d’aquest
món, país per país, i del “gihadisme d’atmosfera”, el fanatitzat per les xarxes socials. / P . 6
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Pere Domingo
Coord. covid hospital de Sant Pau

Els sanitaris fa dos anys
que entaulen una lluita
intensa contra la covid.
Estan esgotats, però continuen,
fidels al compromís amb una
ciutadania a la qual demanen
solidaritat i empatia. / P . 34
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Jordi Isern
Pres. Reial Acadèmia de Ciències

La Reial Acadèmia de
Ciències i Arts de Barcelona, un entitat fundada
el 1764 i ubicada en plena Rambla, aborda una intensa reforma
de la seva seu a través de la qual
vol obrir-se a la ciutat. / VIURE
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Marcos Morau
Coreògraf

ei passeja amb una amiga pel centre comercial Alroy
mentària, un fusell M4A1 degudament descarregat.
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PENSEM QUE...

Cuidar a qui ens cuida

La Vanguardia ens
hauria agradat enviar un missatge individual a cadascun
s professionals que ens cui-

la sanitat pública, que després
d’anys de retallades contínues
segueix donant el millor de si
per cuidar-nos. Parlem d’un
gran hospital de referència de

Marcos Morau, director
de la companyia La Veronal, és una de les moltes cares protagonistes de la
cultura d’aquest 2021, i que La
Vanguardia resumeix en quatre
pàgines. / P . 4 6
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