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A foc lent

ARIANO Rajoy, a qui li agraden els plats
de cullera de tota la vida, aquells guisats
que fan xupxup durant hores, sembla
convençut que l’única manera de continu
ar dinant a la Moncloa és anar coent Pedro Sánchez a foc
lent. El líder del PP se sotmetrà el dia 30 al ple d’investidu
ra, al qual espera arribar amb 170 vots (els seus, els de Ciu
tadans i un vot canari). Li falten 11 abstencions del PSOE
que només pot trobar al PSOE. Serà difícil que Sánchez
canviï d’opinió, així que l’intent està gairebé abocat al
fiasco, però comença a resultar incòmode fer el desentès
per més temps de l’encàrrec del Rei, que aviat farà un mes.
Així doncs, és molt probable que assistim un altre cop
a una paròdia al Congrés com la que vam viure amb
Sánchez com a candidat. Si llavors el socialista donava les
“gràcies a Ciutadans per la seva valentia i coratge” o rei
vindicava la seva capacitat de diàleg per haver sumat a una
altra força política, ara serà el popular qui farà servir argu

ELS SEMÀFORS

Una de les millors pel∙lícules
v que
es pot veure ara és Los

ments similars. De la mateixa manera, Sánchez podrà
tornarli a Rajoy allò de “ve aquí sense programa i sense
majoria; tot això és un frau, un engany i una farsa”. Una
vegada alleujats, tot apunta a un parèntesi en espera de les
eleccions basques i gallegues del 25 de setembre.
El PNB ha donat mostres d’estar disposat a donar suport
al PP –prèvia negociació compensatòria–, però una vega
da passades les seves eleccions. Rajoy sumaria llavors 175
diputats, a només un de la investidura, i atiaria el foc de
l’olla on bull Sánchez, que apareixeria com a culpable
d’organitzarnos unes eleccions en ple Nadal per un vot.
El pla pot sortir bé... o no, que diria Rajoy. Ens plantem a
l’octubre. Aleshores, l’estofat serà tendre o socarrimat,
tenint en compte que l’egoisme
i la picaresca s’han convertit
en ingredients predominants
d’aquest plat indigest que ja és
la política espanyola.

caballeros blancos, del cineasta bel
ga Joachim Lafosse (41), que re
flecteix el modus
operandi,pled’ambi
güitats morals, d’una
oenagé europea que
busca nens en un país
africà. PÀGINA 26

Saúl Craviotto
PALISTA

català Saúl Craviotto (31)
v Elva aconseguir
ahir el seu se

gon or olímpic guanyant amb Cris
tian Toro la final de K2 200 m. El
palista se situa així a
l’olimp dels espa
nyols que repeteixen
victòriaolímpicaien
cara busca una altra
medalla. PÀGINA 36 I 37

Alba Torrens
BASQUETBOLISTA
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El bar Heliogàbal, que va haver
de deixar d’oferir sessions de
música en directe amplificada
arran de les multes reiterades,
no veu possible fer les obres
de reforma per adaptarse a la
normativa que prepara l’Ajunta
ment si no se li permet augmen
tar l’aforament. PÀGINA 27
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El gradual desbloqueig de la
situació política espanyola, que
pot culminar en investidura i
sense el fracàs d’unes terceres
eleccions; i la ignomínia que
suposa per a la civilització una
guerra com la de Síria, que acu
mula ja cinc anys de morts
i devastació. PÀGINA 14
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Ambicions barroeres
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Estranys vestits de bany

Una dotzena de municipis fran
cesos se sumen a l’edicte amb
què l’Ajuntament de Canes va
prohibir l’ús del burquini el 28
de juliol passat. PÀGINA 4
POLÍTICA

Quadern de navegació

El Govern i la CUP han iniciat
els contactes per abordar la
votació de la qüestió de confian
ça a què se sotmetrà el presi
dent Puigdemont el 28 de se
tembre, amb el full de ruta
com a fonament. PÀGINA 13
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Els números no surten

Pactes i conflictes

OPINIÓ

Ian Buruma analitza la seducció
que exerceixen els líders popu
listes: “Les bravates insensates i
ofensives de Trump, els seus
gustos vulgars, la seva traça
inusual, estan destinats a ali
mentar la sàtira. Però la sàtira i
el ridícul no persuadiran els que
els agrada Trump precisament
per la seva raresa, que el dife
rencia de l’establishment que
menyspreen”. PÀGINA 15
TENDÈNCIES

Pelleteria prehistòrica

La roba i els complements que
portava la mòmia Ötzi quan va
morir fa més de 5.000 anys
estaven confeccionats amb
diverses pells. PÀGINA 20

Projecte
suspès
Quatre mesos després de la
seva posada en marxa, la
companyia Bluemar Ferries,
propietària del catamarà
d’alta velocitat que cobreix la
ruta entre Sitges i Barcelona,
ha cancel∙lat tots els trajec
tes, amb la qual cosa la pri
mera línia regular de passat
gers entre dues ciutats cata
lanes ha quedat sense servei.

Sentit de l’humor
i dolor sentit
Amy Schumer,
reina de la
comèdia tele
visiva i estrella
de Hollywood,
explica en un
llibre que va
patir maltrac
taments.

ESPORTS

Alarma sota el cèrcol

El seleccionador espanyol de
bàsquet, Sergio Scariolo, plante
ja més dubtes sobre l’estat físic
de Pau Gasol, que pateix una
molesta contractura al bessó, i
no garanteix la seva presència
en el formidable repte de la
semifinal olímpica contra els
Estats Units. PÀGINA 41
ECONOMIA

Expansió constructora

Segons les últimes dades de
l’oficina estadística Eurostat, la
construcció continua creixent
a Espanya a un ritme superior
que el del conjunt de la Unió
Europea: al juny va augmentar
un 6,9% respecte al mateix mes
del 2015. PÀGINA 47

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

El partit sense nom

Sants mereix inversions

l Partit Demòcrata Català (PDC) té nous líders, nou
ideari i noves energies, però l’antiga Convergència
continua sent la baula legal. Durant el congrés fun
dacional, es va advertir als associats de la nova formació
dels problemes que podia suposar la denominació que es va
acabar imposant al plenari malgrat l’opinió contrària d’Ar
tur Mas i fins i tot de Carles Puigdemont. Uns dies després
del conclave la formació va presentar al Ministeri de l’Inte
rior la sol∙licitud de registre com a partit polític. Ja fa un
mes i “l’expedient està en fase d’esmena”. Segons fonts del
ministeri, tenint en compte els antecedents i la coincidèn
cia amb Demòcrates de Catalunya, es va instar el PDC a una
modificació a la sol∙licitud del registre que, pel que sembla,
encara no té resposta. El 9 de desembre del 2015 el Bloc
Democràtic Nacional va voler convertirse en Partit De
mòcrata de Catalunya. Interior també va demanar un canvi
en la sol∙licitud per la coincidència amb Demòcrates. No hi
va haver resposta. L’expedient es va arxivar el 14 d’abril.

L’

estació de Sants és la segona d’Espanya per xifra de
passatgers, amb uns 30 milions de viatgers a l’any,
una xifra només superada per la d’Atocha. Fins que
no s’acabi l’estació de l’AVE de la Sagrera, Sants continuarà
tenint la primacia ferroviària a Catalunya. Tot i la seva im
portància, té problemes de difícil solució, com els accessos,
que ha criticat el Col∙legi d’Arquitectes (Lluís Comeron, el
degà, va arribar amb l’AVE un dia que només funcionava
una escala mecànica i va presenciar com els passatgers van
trigar un quart d’hora a abandonar l’andana). Però hi ha
altres problemes més senzills, com el sistema de climatitza
ció, que la mateixa Adif considera “obsolet”. La companyia
ha licitat dos concursos públics per a aquestes tasques. Que
Sants necessita inversions no és notícia. Que les temperatu
res siguin altes a l’estiu, tampoc. Que tots els ventiladors
que alleugen la calor a les andanes s’apaguin a partir de les
21 hores, quan baixa molt l’afluència de viatgers, però el
trànsit de trens continua fins a mitjanit, potser sí.

Alba Torrens (26) va recu
v perar
ahir el canell per es
devenir una de les peces clau de la
selecció espanyola femenina de
bàsquet, que ahir va
certificar el seu pas a
la final olímpica, una
competició en què
no havia pujat mai al
podi. PÀGINA 38

Majdi Lashin

DIRECTOR DE LA TV EGÍPCIA

estatal egípcia
v Las’hatelevisió
proposat rentar la seva

imatge, corcada pels seus serveis
al poder, sotmetent les presenta
dores a un implaca
ble règim. La direc
ció ha apartat vuit
periodistes dones
pel seu presumpte
sobrepès. PÀGINA 21

Ryan Lochte

NEDADOR

Quatre membres de l’equip
v dels
Estats Units de natació,

entre els quals el premiat Ryan
Lochte (32), han acabat la partici
pació a Rio amb po
lèmica. La policia
els acusa d’inventar
un robatori amb vio
lència per ocultar un
aldarull. PÀGINA 45
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