
El Reial Madrid recupera el tron a la Lliga

E
l doble miracle de Tenerife no es 
va produir a Màlaga i el Reial 
Madrid va conquistar el seu se-
gon títol de Lliga en nou anys. 
L’anterior datava de la tempora-

da 2011-12, quan Jose Mourinho ocupava la 
banqueta de l’equip blanc i Pep Guardiola 
tancava la seva etapa al FC Barcelona. No és 
estrany, per tant, l’alegria d’un equip que 
ha vist com el seu gran rival ha dominat la 
competició espanyola en l’última dècada. 
Fins al certificat ahir a La Rosaleda, el Barça 

havia guanyat sis de les últimes vuit Lli-
gues. La tendència s’ha invertit aquest any 
tant pels mèrits del campió (i més en un tor-
neig de la regularitat) com pels demèrits 
dels blaugranes. És inqüestionable que 
l’equip de Luis Enrique no ha sabut aprofi-
tar els titubejos del seu rival amb una sego-
na volta en què els blaugranes van patir en-
sopegades inesperades, amb dues derrotes 
als camps del Deportivo i del Màlaga, i un 
empat al del Betis. Va ser molt dolorós el  
2-0 a Màlaga, quan el Madrid havia empatat 

davant l’Atlètic i els blaugranes van deixar 
escapar el liderat. El 2-3 en el clàssic va allar-
gar el desenllaç de la Lliga fins a l’últim 
dia.
 El balanç de l’últim any de Luis Enrique 
és el pitjor de la seva etapa a la banqueta. 
Els números ho diuen tot: triplet, doblet i 
ara l’única opció de guanyar la Copa. A fal-
ta de la final davant l’Alabès, dissabte que 
ve, el Barça encara una nova etapa amb la 
sensació que la plantilla necessita apunta-
lar-se per recuperar l’hegemonia.

A
mb rotunditat, Pedro Sánchez va 
donar ahir la campanada i es va 
imposar a Susana Díaz en les pri-
màries del PSOE. Per segona ve-
gada consecutiva, Sánchez es 

converteix en secretari general gràcies al su-
port de la militància, però aquesta vegada la 
seva victòria té un gust molt diferent. Si la 
primera vegada Sánchez era el candidat que 
tenia el suport de l’establishment socialista, 
aquesta vegada era l’aspirant outsider des-
prés d’haver sigut descavalcat el mes d’octu-
bre passat pel comitè federal poc abans de la 
investidura de Mariano Rajoy. Convertit gai-
rebé en un empestat polític, Sánchez es va 
proposar tornar, i ho ha aconseguit amb un 
discurs que aposta pel pacte amb Podem i 
l’enfrontament sense fissures amb el PP.
 A Sánchez no li han passat factura ni la se-
va falta de credibilitat davant molts mili-
tants del partit, ni la campanya de descrèdit, 
ni les dues eleccions consecutives que va 
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Ara li toca a Sánchez 
perdre davant Rajoy ni la seva incapacitat 
per aconseguir pactar amb Podem un Go-
vern de progrés. Fidel al signe dels temps po-
lítics, la militància del PSOE ha donat un so-
birà cop de porta al partit de tota la vida que 
simbolitza Díaz i es llança als braços d’un 
Sánchez que, tot i no ser un nou dirigent, 
proposa un nou discurs. Fins a quin punt el 
canvi de Sánchez és real o només un trampo-
lí per tornar a la secretaria general és una de 
les incògnites que el nou dirigent socialista 
ha de començar a dilucidar.

 La derrota en les primàries suposa un clar 
fracàs per a Díaz. Després d’anys de dubtes, 
la presidenta de la junta d’Andalusia final-
ment s’havia decidit a fer un pas endavant 
en aquestes primàries, i ha sigut derrotada 
tot i comptar amb el suport de l’aparell, de 
la majoria dels barons i dels líders històrics 
del partit. El seu fracàs simbolitza la bretxa 
del PSOE: l’aparell va fulminar Sánchez a 
l’octubre i la militància l’eleva a la secreta-
ria general al maig. Al final, Sánchez tenia 
raó: són majoria els militants que no van en-
tendre que el PSOE propiciés el retorn a la 
Moncloa de Rajoy.
 Ara li toca a Sánchez liderar el difícil pro-
cés de reconstruir el que s’ha destruït. El 
PSOE fa molt temps que s’està equivocant, i 
Sánchez té un bon nombre d’errors en el seu 
haver. Seria una altra equivocació entrete-
nir-se en vendettes polítiques quan el que 
necessiten el PSOE, i Espanya, és un sòlid 
projecte de govern alternatiu al del PP.

Seria una equivocació 
caure en vendettes polítiques; 
urgeix que el PSOE construeixi 
una alternativa al PP
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La repressió no s’atura al país oto-
mà després del fosc cop d’Estat del 
mes de juliol passat. Segons les da-
des d’Amnistia Internacional, el rè-
gim cada dia més autòcrata del 
mandatari ha purgat fins a la des
aparició política uns 100.000 ciuta-
dans.	 3Pàg. 20

Recep Tayyip
Erdogan
President
de Turquia

Noms propis

EEEE

El saló barceloní del motor ha ba-
tut els seus rècords de públic i de 
vendes, reflex de l’èxit que ha supo-
sat el seu canvi d’enfocament cap a 
la tecnologia i el cotxe connectat. 
La mostra ha tancat amb 755.000 
visitants i 80.000 compromisos 
d’adquisició.	 3Pàg. 25

Enrique
Lacalle
President de 
l’Automobile
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Expert en educació emocional, pi-
lota el projecte pioner Viles pel ben
estar a Breda i Hostalric, que con-
templa el benestar integral, no no-
més material, sinó també físic, 
social, professional i, sobretot, emo-
cional.	 3Pàg. 28

Rafael
Bisquerra
Catedràtic
de la UB
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A l’olimp dels entrenadors euro-
peus de bàsquet hi ha un rei indis-
cutible: el tècnic serbi. Amb el Fe-
nerbahçe d’Istanbul va guanyar 
ahir el seu novè títol europeu i amb 
cinc equips diferents, entre ells el 
Joventut el 1994.	 3Pàg. 55

Zeljko
Obradovic
Entrenador de 
bàsquet
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El fill de George Orwell ha guiat 
aquest cap de setmana un grup de  
veterans anglesos, nord-americans 
i canadencs –integrants de la socie-
tat dedicada a l’autor– per les loca-
litzacions de la seva obra Homenat
ge a Catalunya.	 3Pàg. 59

Richard
Blair
Patró de l’Orwell 
Society
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