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Christine Crouse

L’actual portaveu d’ERC
en el Congrés i favorit de la

direcció d’Esquerra va guanyar
ahir les primàries del seu partit
davant Oriol Amo-
rós, per convertir-
se en el candidat
dels independentis-
tes a l’alcaldia de
Barcelona. PÀGINA 15

Alfred Bosch

La CE portarà Espanya al
Tribunal de Luxemburg

per la deficient avaluació ambi-
ental de la línia d’alta velocitat
en el tramde Sevilla
a Almeria i per no
preveure que es tra-
vessava un espai
d’importància per
als ocells. PÀGINA 40

EXMINISTRA DE FOMENT
Magdalena Álvarez

L’expresident Balear Jaume
Matas està a punt d’ingres-

sar a la presó, després de la dene-
gació pel Govern del PP de l’in-
dult per un delicte
de tràfic d’influènci-
es. El tribunal ja va
rebutjar la seva peti-
ció d’eludir la presó.
PÀGINA 16

EXPRESIDENT DE BALEARS
Jaume Matas

València és la primera re-
gió europea que Brussel·les

investiga per presumptamanipu-
lació de dades de dèficit. Aquesta
pràctica podria re-
muntar-se a duesdè-
cades, però la inda-
gació se centra en el
període de Francis-
co Camps. PÀGINA 16

EXPRES. COMUNITAT VALENCIANA
Francisco Camps

El Liceu acull fins al dia 19
la versió de l’òpera Porgy

andBess, deGershwin, que ha di-
rigit Christine Crouse. Proce-
dent de l’Òpera de
Ciutat del Cap, el
muntatge reviu en
l’apartheid (i amb
artistes) de Soweto.
PÀGINA 47
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E L saló d’Alabarders del Palau Reial de Ma-
drid va ser l’escenari improvisat on Artur
Mas va demanar a Mariano Rajoy una troba-
da discreta, coincidint amb la recepció de

Felip VI, després de ser proclamat rei. El president del
Govern espanyol li va respondre que en prenia nota,
sense gaires ganes de concretar la cita. L’escenari, sota
els frescos mitològics de Tiepolo, en els quals és prota-
gonista Enees, l’heroi de la guerra de Troia, convidava
més a l’èpica bèl·lica que al diàleg tranquil. Vint-i-dos
dies després, Mas i Rajoy han quedat per veure’s. El
segon li trucarà en els propers dies per fixar una data,
possiblement a l’agost. Aviat farà un any de la darrera
vegada que es van reunir: llavors el president de la Ge-
neralitat va anar a Madrid en un automòbil perquè la
discreció fos màxima.
Aquest fet rellevant ha estat possible gràcies a una

sèrie de circumstàncies que es van iniciar després

d’una intervenció de Josep Antoni Duran Lleida al
Congrés dimecres, que va obtenir com a resposta una
frase de Rajoy que deia: “Mas té la porta oberta. Si em
truca demà, demà ve”. L’expressió va ser portada a la
premsa i motiu de debat a les tertúlies radiofòniques.
Però, el més important, el clima que va generar va ani-
mar algun empresari notable i algun polític de relleu a
suggerir al president espanyol que era un bon moment
per reprendre el diàleg. Mas va enviar una carta per
correu electrònic a la Moncloa a primera hora del ma-
tí. Al migdia, quan s’anava a votar una resolució del ple
monogràfic sobre agricultura al Parlament, rebia la
trucada “cordial” de Rajoy.
Des de Plató, el diàleg és

tot un gènere literari. Més
que frases retòriques, s’espera
ara franquesa, tremp i audà-
cia. Política, en definitiva.

PEL FORAT DEL PANY

INTERNACIONAL

Espies a Berlín
El Govern alemany va explicar
ahir que la “invitació a abando-
nar el país” dirigida al cap de
la CIA a Berlín s’ha pres pel cas
dels dos alemanys sospitosos
d’espionatge. PÀGINA 8

POLÍTICA

Seguretat ciutadana
El ministre Jorge Fernández
Díaz va defensar ahir el projec-
te de llei de Seguretat Ciutada-
na com a equilibri entre protec-
ció als ciutadans i garantia a les
seves llibertats. PÀGINA 18

EDITORIALS

Temes del dia
La investigació que ha obert
Brussel·les per la sospita que
València va falsejar els seus
comptes; i el projecte de llei
de Seguretat Ciutadana que ha
aprovat Mariano Rajoy. PÀG 22

OPINIÓ

Déu puja...
“El sentiment religiós és una
dimensió essencial de l’expe-
riència humana. El seu contin-
gut emocional ha sobreviscut a
les manipulacions i horrors co-
mesos en nom seu. Perquè la
nostra vida està marcada per
patiment i decepció i necessita
consol i refugi que vagin més
enllà de la família perquè aques-
ta no sempre funciona. I més
enllà de la vida per superar
l’angoixa de la nostra única
certesa: tenim data de caduci-
tat”. Manuel Castells. PÀGINA 23

TENDÈNCIES

Tria de mestres
La tria d’aspirants a estudiar
magisteri per ser mestres desco-
breix que el 26% dels candidats
no aconsegueix un 5 de mitjana
en llengües. PÀGINA 30

CULTURA

Entrevista a Alain Platel
Alain Platel (Gant, 1956) és
un dels grans coreògrafs
contemporanis. Encara que,
paradoxalment, a ell no li agra-
da que l’anomenin coreògraf.
Torna a Barcelona amb el seu
espectacle Tauberbach, avui
i demà en el Lliure, en el que
uneix dansa i teatre. PÀGINA 47

ESPORTS

Un Tour sense guió
L’eliminació inesperada de
Chris Froome i els problemes
exhibits per Alberto Contador
al pavé han obert els ulls a
corredors que semblaven
destinats a lluitar, en el millor
dels casos, pel podi en aquesta
edició del Tour. PÀGINA 62

ECONOMIA

La banca i Portugal
Per segon any consecutiu,
Portugal viu un mes de juliol
com a eix de les turbulències
als mercats financers. Si el 2013
va ser per la crisi en la coalició
governant, aquesta vegada
el problema està en el cor de
les finances lusitanes: el
Banco Espírito Santo. PÀGINA. 67
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AiWeiwei aBarcelona

Itàlia homenatja
GiorgioArmani

Màrius Carol DIRECTOR

PÀGINES 116

PENSEM QUE...

El Liceu i la política

Torna laFira
Bread&Butter

LA SEGONA

ÍNDEX

L’actual direcció del Liceu està entossudida a
retornar al Gran Teatre la condició d’escenari
propici per a la trobada entre les diferents sensi-

bilitats socials, polítiques i econòmiques de Catalunya.
Com que la classe política no té gaire costum d’acostar-se
al coliseu de la Rambla –moltes vegades per desinterès,
d’altres per evitar acusacions d’elitisme–, cal aprofitar
l’ocasió quan es presenta. És el que va fer la direcció
quan va saber que Oriol Junqueras visitaria la parada que
ERC va muntar davant el Liceu el dia de Sant Jordi. Un
directiu va baixar fins allà i va convidar el president del
partit a assistir a alguna representació al teatre. Doncs bé,
ahir va ser el dia. Oriol Junqueras, acompanyat pel seu
cap de gabinet, va degustar des de la llotja número 20
el muntatge del Porgy and Bess de Gershwin. No va ser
l’únic polític rellevant que va assistir a la mateixa repre-
sentació. A la llotja número 16 hi havia el conseller
d’Economia, Andreu Mas-Colell, un habitual del Liceu.

Aquest diari ha estat –i ho seguirà sent– crític amb
la pèrdua de presència dels museus barcelonins en
el circuit de les grans exposicions. El debat cultu-

ral té molts enfocaments possibles, i un es desenvolupa
entorn de la necessitat de brindar una oferta de qualitat
als barcelonins aficionats a l’art i als milions de turistes
que visiten la ciutat. És de justícia, per tant, reconèixer
l’excel·lent iniciativa de l’Ajuntament, anunciada al seu
dia, d’organitzar una exposició a la Virreina Centre de la
Imatge amb obra de l’artista xinès Ai Weiwei. De la nego-
ciació final en va informar ahir en el seu compte de Face-
book el director de Serveis de Promoció Cultural de
l’Ajuntament, Llucià Homs. Al costat de la informació,
Homs va penjar una foto en la qual ell mateix apareix
assegut amb l’artista, encara que el protagonisme se l’em-
porta un fantàstic gat. L’aposta barcelonina per Ai
Weiwei és també l’aposta per un artista que paga amb
l’arrest domiciliari la seva condició d’esperit lliure.

La fira de moda urbana
Bread & Butter (B&B) ha
firmat amb la Fira de Barce-
lona la celebració de tres
noves edicions, encara que
la idea del certamen ale-
many és tornar per quedar-
se. A més, tornen sense mar-
xar de Berlín ni de les altres
seus on organitzaran també
aquest esdeveniment.
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El gran estilista
va complir
ahir 80 anys
sense mostrar
gens de fatiga
física; i Itàlia
li ha retut
homenatge.
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MUNDIAL, EN DIRECTE
Seguiu, minut a minut,
el relat en directe del partit
per al tercer i quart lloc
entre Brasil i Holanda.

VÍDEO
Vegeu l’espectacular
repoblació de peixos
als llacs d’Utah amb avionetes.

‘CON 1 PAR’
La recepta: Plàtan a la brasa
i pa de coca al rom.

MOTO GP
Seguiu la prova de classificació
del Gran Premi d’Alemanya.


