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genticult
DIMECRES

14 DE NOVEMBRE DEL 200774 el Periódico

HORÒSCOP
Àries 21-3 / 20-4

Taure 21-4 / 20-5

Gèminis 21-5 / 21-6

Càncer 22-6 / 22-7

Leo 23-7 / 22-8

Verge 23-8 / 21-9

Balança 22-9 / 22-10

Escorpí 23-10 / 21-11

Sagitari 22-11 / 20-12

Capricorn 21-12 / 19-1

Aquari 20-1 / 18-2

Peixos 19-2 / 20-3

La censura que reps dels altres, o la que tu ma-
teix t’imposes, tindrà caràcter positiu. Anirà
destinada a evitar errors més greus.

Podries recuperar energies, força, vitalitat.
Serà fàcil que els altres vegin en tu un impul-
sor dels seus propis projectes.

Els problemes relacionats amb l’autoritat,
amb la legal o la familiar, tendiran a solucio-
nar-se de sobte. Defensa les teves apostes.

Marcaràs regles de joc en terrenys que no has
dominat. És un dia per augmentar la teva
presència en tots els ambients.

Els sacrificis donaran de si, encara que proba-
blement no en veuràs els resultats fins més en-
davant. A més, és dia per negociar.

Podries tenir ara la saviesa que t’ha faltat en
altres ocasions. Assumeix les decisions difícils.
Segurament no t’anirà malament.

És probable que et toqui encaixar les crítiques
o els retrets dels que tenen algun motiu per
queixar-se. Deixa que facin soroll.

Els que habitualment intenten organitzar-te
la vida podrien mostrar una efectivitat inu-
sual. Ara sí que valdrà la pena.

És un bon dia per als assumptes professionals,
sobretot si es tracta de preparar el terreny, de
construir, de convèncer.

Les normes i les regles de joc passaran avui a
un primer terme. Potser t’exigeixen que
t’adaptis a una nova situació.

És un bon moment per intentar que les rela-
cions que perden força reneixin de les seves
cendres. Pren la iniciativa.

Algú pròxim atresora les dosis de sentit pràc-
tic que a tu et puguin faltar. Aconsegueix la
complicitat d’amics i socis.

Pàgines 72 a 74 LLL‘Annus horribilis’ 3 L’anàlisi

Temps
per meditar

ASSESSOR DE
COMUNICACIÓ

Gutiérrez-Rubí
ANTONI

Aquesta vegada no ha estat un
SMS anunciant el naixement
d’un nou membre de la Casa del
Rei. Tampoc una imatge audiovi-
sual que bat rècords a Youtube
amb una intervenció sorprenent.
L’anunci del «cessament» d’hosti-
litats conjugals dels ducs de Lugo
es va confirmar sense necessitat
de cap comunicat oficial. Però
l’impacte mediàtic de la separa-
ció «temporal, sense ruptura le-
gal» tindrà un gran efecte. Pri-
mer, perquè trenca la imatge
idíl.lica de la família reial. Segon,
pel protagonisme que han tingut
els membres de la Casa del Rei i,
en particular, el monarca aques-
tes últimes setmanes. Tercer, per-
què seguirà alimentant el debat
sobre el paper de la monarquia
constitucional.

El tractament públic de la vida
privada de cada un dels membres
que integren la Casa del Rei
també necessita «un temps per
meditar». La sobreexposició me-
diàtica, l’inevitable moment de
transició entre Joan Carles I i el
príncep Felip, el debat constitu-
cional per adequar la igualtat de
drets entre homes i dones, situa
la monarquia com a institució al
centre del debat polític i social.

El respecte per la Casa del Rei,
durant 30 anys, ha estat corres-
post amb una ponderada dosi de
mesura i discreció. Alterar el deli-
cat equilibri de la seva posició per
tenir més protagonisme en el ter-
reny «social» pot portar proble-
mes a la institució per continuar
sent útil a la democràcia. La dis-
creció és la clau del futur. Sembla
que, just en el moment més deli-
cat –ara més que mai–, es mos-
tren signes de no saber gestionar
aquest valor intangible que tant
se’ls admira: saber estar, posar i
representar en la seva justa mesu-
ra. És a dir: poques paraules i
molt gest.

Elena, la de les llàgrimes olím-
piques, la més absent, víctima del
rumor cruel, comença una nova
vida, però s’haurà de guardar les
paraules. Per ella, «pel bé dels
seus fills» i també per la monar-
quia.H

Benvinguts
al món real

Pliego
LUIS

Tot i que desmentides repetida-
ment, les diferències sentimen-
tals entre els ducs de Lugo van co-
mençar al cap de pocs mesos de
la seva boda rociera. Per això, la
sorpresa de la separació de la in-
fanta Elena i Jaime de Maricha-
lar la va donar ahir el fet que la
ruptura es confirmés finalment
des de la Zarzuela. La primogèni-
ta del Rei i el seu marit van inten-
tar una reconciliació que al final
ha acabat en ruptura pública.
Una separació que han admès
perquè cessin les conjectures i
per recuperar la normalitat.

A les dificultats que qualsevol
parella ha d’afrontar al separar-
se, els ducs de Lugo hi sumen la
de fer un pas inaudit en la famí-
lia reial espanyola. Una decisió
que potser no haurien pogut as-
sumir sense l’arribada a palau de
Letizia. Si l’hereu de la Corona es
va casar amb una divorciada d’o-
rigen plebeu, la infanta, amb un
paper institucional menor, es pot
convertir en una dona separada.

El Rei va mediar en el passat
entre la seva filla i Marichalar
perquè ho tornessin a intentar.
Temptatives que alternaven amb
períodes de distanciament entre
ells. Ella, dedicada a les obliga-
cions de la seva agenda com a
membre de la família reial i a te-
nir cura dels seus fills, mentre el
duc es bolcava en la seva princi-
pal passió: la moda.

Resulta millor per a la Corona
resoldre la situació de separació
oficiosa perquè els ducs normalit-
zin la seva presència pública. La
fredor entre ells era tan evident
que Marichalar només anava a la
Zarzuela en els actes oficials i ca-
pejava com podia compromisos
com les vacances: el duc va passe-
jar la seva desgana els últims es-
tius pel club Nàutic de Palma,
quan la tradició l’obligava a su-
mar-se al descans balear de la
Família Reial.

D’ara endavant, els ducs, com
tants pares separats, hauran de
treballar junts pel bé dels seus fi-
lls, sense preocupar-se per exercir
de parella feliç quan ja fa molt
temps que no ho són.H

tres moments clau en la vida de la parella

Havia de ser a Sevilla
EL CASAMENT
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El 18 de març de 1995, la
infanta Elena i Jaime de
Marichalar es van casar a la
catedral de Sevilla. Va ser la
primera boda reial a Espanya
des de feia 89 anys i la capital
andalusa es va engalanar per a
l’ocasió amb estendards,
gallardets, banderoles de color
carmesí i tapissos amb el
pendó de Sevilla. Uns 4.000
policies es van desplegar per la
ciutat per vetllar per la
seguretat dels 1.300
convidats, entre els quals hi
havia els membres de 38
cases reials. Elena va arribar a

la catedral del braç del seu
pare amb un vestit de tall
romàntic dissenyat per
Petro Valverde. El Rei
no va poder amagar l’emoció:
era el primer dels seus fills que
es casava i, a més, es tractava
de la seva filla preferida, la més
Borbó dels tres. L’anècdota
del casament la va
protagonitzar Elena a
l’oblidar-se de demanar la
vènia reial abans de dir sí ho
vull. El recorregut nupcial es va
fer en una calessa del segle
XVIII guiada per sis cavalls
cartoixans.

Ensurt al gimnàs
L’ICTUS

Jaime de Marichalar
estava pedalejant en una
bicicleta estàtica d’un
gimnàs pròxim al seu domicili
familiar a Madrid quan li
va sobrevenir un ictus
(disminució de l’aportació de
sang als teixits cerebrals).
Faltaven tres dies per al
Nadal del 2001 i tenia 38 anys.
Una hora després va ingressar
a la Unitat de Cures Intensives
de l’Hospital Gregorio Marañón
de la capital d’Espanya.
Segons el responsable de
l’UCI, el doctor José

Eugenio Guerrero Sanz, el
pacient patia «una obstrucció
cerebral i una paràlisi total del
costat esquerre». L’octubre
del 2002, Elena
es va traslladar a viure a Nova
York amb el seu marit durant la
seva rehabilitació, que va
compatibilitzar amb les seves
activitats públiques.
Abans de viatjar als Estats
Units, Marichalar
va tenir un altre desmai quan
era a bord d’un avió en què
anava cap a París amb la
infanta.

Declivi des del 2002
LA CRISI

Els primers rumors de crisi de
la parella es remunten al 2002,
quan els ducs de Lugo es van
traslladar a Nova York 11
mesos després de la desgràcia
que va suposar la isquèmia
cerebral soferta per
Marichalar al Nadal del
2001. La família va haver de
afrontar llavors una nova i dura
etapa. L’estiu passat, no
obstant, les tesis sobre els
problemes conjugals van
créixer. Mentre Elena
va viatjar a l’agost amb la seva
germana, la infanta Cristina, i

Iñaki Urdangarin a Croàcia,
el duc va seguir amb els seus
fills al palau de Marivent de
Mallorca. Després de les
paraules críptiques de la
periodista María Teresa
Campos, els rumors no van
cessar ni amb el petó que els
ducs de Lugo es van fer en
públic el primer dia de col.legi
dels seus fills, Victòria
Frederica i Froilà. Després,
només han coincidit
públicament en la desfilada del
12 d’octubre (a la foto) i als
premis Telva.
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