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La companyia de pallassos
Pallapupas, especialitzada

en millorar el benestar dels ma
lalts en hospitals, imparteix una
assignatura a alum
nes de 4t deMedici
nadelaUBperense
nyarlos a comuni
carsemillorambels
pacients. PÀGINA 28

LA SEGONA

Repintar les teles

ALMNAChihaunateladegranformat, titulada
Tornantdel tros (1896),deJoanLlimona,que
representaunparelldejovesdelsdossexes–el
noi llueixunavistosabarretina–queacompa

nyenunavicamídecasaenmigd’unpaisatgerural.Latèc
nicadelsrajosXhapermèssaberqueLlimonaelvapintar
asobred’unaltrequadretitulatLamortsobtada (1893),on
s’observaungruphumàdesolatalvoltantdelatauladavant
d’unamort inesperada.LacríticadeRamonCasellasen
aquestdiarivasertanimplacable,quel’autorvaacabarpin
tanthiasobrel’altraobra.Aquestesdeveniment,queés
estranyalmóndel’art, resultafreqüentenpolítica:enoca
sionslarealitatconvidaacanviard’estratègia,corregirpunts
devista ivertebrarunnourelatdelarealitatsobreposicions
quesemblavenirrenunciables.
MarianoRajoyvavenirambundiscurssensefissuresa

les jornadesdeSitgesdelCercled’Economiaexigintals
empresaris fermesadavanteldesafiamentdel’independen

tisme,mentrelacúpuladel’entitat–ideològicamenttrans
versal–lidemanavaunaalternativaquesuposésunamillora
del’autogovern,aixòques’haanomenat laterceravia.No
seràfàcilqueundiaelGoverndelPPpintisobreelseudis
cursdurunrelatmésemocional icomprensiu.Demanar
liavuiaRajoyquefaciunLlimonatépoquespossibilitats
d’èxit,peròenalgunmoments’hauràdebuscarunasolució
pactadaquenotrenquicostures iacomoditothom.
Laqüestiócatalananoésuninvent,niésnova,encaraque

enl’últimlustrehagi irromputvolcànicament.Elpresident
delCercles’hivareferircom“elconflicte” ieldelGovern
com“eltema”, laqualcosajareflecteixduesvisionsdiferen
ciades.“Aquestésunproblemapolíticquerequereixuna
soluciópolítica”,vadirBrugeras.
S’enténqueRajoyvulguigua
nyar lapugna,peròcostamés
d’acceptarquenopensialhora
enbuscarunasortidaestable.
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Sofia Coppola, per La
seducción, va obtenir ahir

el premi a la millor direcció al
festival de Canes. Un guardó que
no requeia en una
dona des del 1961,
quan la russa Iúlia
Sólntseva el va gua
nyarperprimerave
gada. PÀGINA 36
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El jazzista nord americà Pat
Metheny (62) vamantenir el

públicentregatenlasevaúltimaac
tuació barcelonina, a la qual va ve
nir acompanyat d’un
trio i vabussejarenel
seu repertori dels
vuitantaoenelfamós
àlbum Bright size life
del 1976.PÀGINA40
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La primera gira internacio
nal del president dels Es

tats Units, Donald Trump, que
l’ha portat a Europa i l’Orient
Mitjà, no ha pogut
sermés decebedora.
Trumpha renunciat
a la pràctica a exer
cir el lideratgemun
dial. PÀGINA 3
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El Barcelona Lassa ha
tancat una temporada

desastrosa amb l’eliminació en el
playoff de quarts de final de
l’ACB. La renovació
iniciada l’estiu pas
sat ha fracassat i el
club ha de buscar de
forma immediataun
revulsiu. PÀGINA 56
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Quiromàntica
aprofitada
ElsMossos d’Esquadra van
detenir la setmana passada
al seu domicili de la comarca
del Bages una vident que
suplantava la identitat d’al
guns dels seus clients per
comprar el popular robot
de cuina Thermomix, que
després venia, sense haver
les fet servir, en l’aplicació
Wallapop a molt bon preu.

Cent dos de pit al Liceu Del bressol a la classe

És probable que JavierCamarena, que avui canta
la sisena i últimade les funcions deLa fille du régi
ment al Liceu, superi el centenar dedos depit can

tats aquestmes.El tenormexicà es veu sistemàticament
impel∙lit a bisar així que arriba elmoment de l’àriaAh!,
mes amis, en la qual el cantant hade fer noudos depit.
Tant en aquesta plaça barcelonina comenaltres teatres
d’òpera delmón, el públic fa durar l’aplaudiment fins que
Camarena considera que li corresponbrindar aquesta
propina. Si aquests noudos depit s’hanmultiplicat per
dos cadanit, en deuhaver cantat en total 108.No és l’únic
quehad’esforçarse en aquestDonizetti queha reposat el
Liceu. La sopranoSabinaPuértolas, que té unpaper vocal
ment ardu i una acció teatral que l’obliga a estar constant
ment enmoviment, s’ha convertit en la pupil∙ladel direc
tormusical de la producció,GiuseppeFinzi, que cadanit
abans de començar la funció li dona indicacionsmolt
precises in extremis a fi demillorar la seva interpretació.

Elsnenspetits creixenmilloracasaqueenuncentre
educatiualmenys finsalsdosanys, excepteen
aquells casosminoritaris enquènecessitenalgun

tipusd’estimulacióaddicional.Aixíhoafirmenelsespecia
listeseneducació infantil, queassenyalenqueacasaéson
esdesenvolupenmilloremocionalment ionmenys risc
correndecontreure infeccionsquanel seusistema immu
nitari encaraés immadur.Peròelqueésmésbeneficiós
peralsnensnosempreéspossibleperalspares, quehan
decompaginar lacuradelspetits amb lesobligacions labo
rals.Peraquestmotiu, seriapositiuajudarelsprogenitors
ambmésprogramesdeconciliació familiar sensequeaixò
suposiunretrocésen lacarreraprofessionalde lesdones.
Aixímateix, ésbenvinguda lapropostade facilitar l’esco
laritzaciógratuïtaperanensde totes lesedats.Però, si
aquesta iniciativaprospera, s’hauràdevetllarperevitarque
les famíliesesveginarrossegadesaavançar lamatriculació
de3a2anyspernoperdre laplaçaenuncentreeducatiu.
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Èxode bolivarià
Centenars d’indígenes de l’ètnia
guarao, procedents del delta del
riu Orinoco, al Carib, 700 quilò
metres més al nord, travessen la
frontera amb el Brasil, a l’Ama
zones, fugint de la penúria de
Veneçuela i a la recerca de fei
na. PÀGINA 10
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El vot número 176
Els pressupostos generals de
l’Estat tenen ja el suport asse
gurat de Pedro Quevedo, de
Nova Canàries. PÀGINA 17
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Judicis i disputes
Els problemes del FC Barcelona
als jutjats; i les primeres
conseqüències negatives
del Brexit. PÀGINA 22
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El laberint numèric
Ferran Requejo glossa la impor
tància de les matemàtiques en el
coneixement: “La ciència actual
ens diu, d’unamanera unamica
complicada, allò que Kant ja
havia advertit: només coneixem
a través de les ulleres de les
nostres categories i dels nostres
sentits limitats. Però la física
quàntica ens mostra, a més,
dues coses molt més radicals: la
natura és aleatòria i el seu co
neixement només el captem de
forma probabilística”. PÀGINA 24
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Sermó extemporani
El bisbe de Solsona ha de ser
escortat per policies i feligresos
fins al cotxe a la sortida d’una
església de Tàrrega, davant la
forta esbroncada demembres
del col∙lectiu LGTBI, que pro
testaven per les seves referènci
es a l’homosexualitat. PÀGINA 30
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Dibuixos de gran format
L’exposició individual que pre
senta la galeria EstherMonto
riol amb el títol Línia de temps
és la millor i la més extensa
que ha fet Juan Escudero fins
ara i ofereix una bona ocasió
per conèixer l’abast de la seva
obra artística. PÀGINA 40
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L’holandès de rosa
TomDumoulin fa bons els pro
nòstics i s’alça amb lamaglia
de campió del Giro d’Itàlia en
la contrarellotge de l’última
etapa, en la qual aconsegueix
fer miques l’avantatge que tres
corredors més tenien sobre ell
a la general. PÀGINA 53
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Impostos immediats
L’1 de juliol, totes les empreses
que facturin més de sis milions
d’euros o siguin exportadores
hauran de comunicar cada qua
tre dies a l’Agència Tributària
l’IVA de totes les factures que
emetin i rebin, però la patronal
creu que serà molt difícil com
plir amb aquest termini i que
el cost és excessiu. PÀGINA 60


