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Requisitos para ser una persona
normal. ■ Comèdia. Director: Leticia
Dolera. Intèrprets: Leticia Dolera, Manuel Burque, Alexandra Jiménez. Estat
Espanyol, 2015. 81’. ■ La María és una
noia de 30 anys una mica peculiar a qui
la vida no li somriu. Després d’una entrevista, s’adona que no és una persona
normal i decideix fer tot el possible per
canviar. Verdi Park HD.
Retratos de familia. ■ Drama. Director: Anthony Chen. Intèrprets: Yeo Yann,
Chen Tian, Angeli Bayani. Singapur,
2013. 99’. ■ Singapur, 1997. Els Lim són
una família benestant de tres membres
que rep la Teresa. Tota la família ha
d’adaptar-se a la presència d’aquesta
estrangera, que altera més la seva relació ja tibant. Méliès (V.O.S.E.).
San Andrés. ■ Acció. Director: Brad
Peyton. Intèrprets: Dwayne Johnson,
Carla Gugino, Alexandra Daddario. EUA,
2015. 122’. ■ Després que la traïdora
falla de San Andrés ﬁnalment cedeixi i
desencadeni un terratrèmol de magnitud 9 a Califòrnia, un pilot d’helicòpter
de recerca i rescat i l’exdona decideixen
anar junts de Los Angeles a San Francisco per salvar la ﬁlla. Cinesa Heron City
3D, Cinesa La Maquinista 3D, Cinesa
Diagonal 3D.
Solo química. ■ Comèdia. Director: Alfonso Albacete. Intèrprets: Ana Fernández, Alejo Sauras, Rodrigo Guirao. Estat
Espanyol, 2015. 105’. ■ L’Oli s’enamora
d’una rutilant estrella del cinema i la
televisió, Eric Soto, amb el qual viu un
romanç meravellós. Cinesa Heron City
3D, Cinesa Maremàgnum 3D, Glòries
Multicines, Palau Balaña Multicines,
Cinesa Diagonal 3D, Cinesa Diagonal
Mar 3D, Arenas de BCN Multicines.
Superpoli en Las Vegas. ■ Comèdia.
Director: Andy Fickman. Intèrprets: Kevin James, Raini Rodriguez, Neal McDonough. EUA, 2015. 94’. ■ Després de sis
anys al comandament de la seguretat de
centres comercials, Paul Blart s’ha guanyat unes vacances molt merescudes.
Cinesa Heron City 3D, Cinesa La Maquinista 3D, Cinesa Maremàgnum 3D,
Cinesa Diagonal 3D, Cinesa Diagonal
Mar 3D.
Terminator génesis. ■ Acció. Director:
Alan Taylor. Intèrprets: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke.
EUA, 2015. 126’. ■ Quan John Connor,
líder de la resistència humana, envia
el sergent Kyle Reese a l’any 1984 per
protegir Sarah Connor i salvar el futur,
un gir dels esdeveniments crea una línia
temporal fracturada. Cinesa Heron City
3D, Cinesa La Maquinista 3D, Cinesa
Maremàgnum 3D, Palau Balaña Multicines, Yelmo Cines Icaria (V.O.S.E.), Cinesa Diagonal 3D, Cinesa Diagonal Mar
3D, Arenas de BCN Multicines.
Todo saldrá bien. ■ Drama. Director:
Wim Wenders. Intèrprets: James Franco,
Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams.
Alemanya, Canadà, Noruega, 2015. 118’.
■ La vida de l’escriptor Tomas Eldan
canvia el dia que, després d’una discussió acalorada amb la xicota, atropella un
nen. Renoir Floridablanca (V.O.S.E.),
Verdi Park HD (V.O.S.E.), Yelmo Cines
Icaria (V.O.S.E.).
Una dama en París. ■ Drama. Director:
Ilmar Raag. Intèrprets: Jeanne Moreau,
Laine Mägi, Patrick Pineau. França, Bèlgica, Estònia, 2012. 94’. ■ Aquesta és la
història de la Frida, una dona gran estoniana que va emigrar a França fa molts
anys. Aribau Club, Boliche (V.O.S.E.),
Gran Sarrià Multicines, Balmes Multicines (V.O.S.E.).
Una historia real. ■ Drama. Director:
Rupert Goold. Intèrprets: Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones. EUA, 2015.
99’. ■ Història basada en les memòries
de Michael Finkel, True Story: Murder,
Memoir, Mea Culpa. Méliès (V.O.S.E.),
Yelmo Cines Icaria (V.O.S.E.), Arenas
de BCN Multicines.
Una segunda madre. ■ Drama. Director: Anna Muylaert. Intèrprets: Regina
Casé, Michel Joelsas, Lourenço Mutarelli. Brasil, 2015. 110’. ■ Després d’haver
deixat la ﬁlla, la Jessica, en mans d’uns
familiars al nord del Brasil, la Val es
guanya la vida treballant com a mainadera a São Paulo. Renoir Floridablanca
(V.O.S.E.).
Viaje a Sils Maria. ■ Drama. Director: Olivier Assayas. Intèrprets: Juliette
Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace
Moretz. França, Suïssa, Alemanya, EUA,
Bèlgica, 2014. 124’. ■ Als 18 anys, Maria
Enders es va fer famosa interpretant
al teatre la Sigrid, una noia ambiciosa
i encantadora que ocasiona el suïcidi
d’una dona madura, l’Helena. Méliès
(V.O.S.E.), Zumzeig Cinema (V.O.S.E.).
Vincere. ■ Biopic. Director: Marco Bellocchio. Intèrprets: Giovanna Mezzogiorno, Filippo Timi, Corrado Invernizzi.
Itàlia, França, 2009. 128’. ■ A la història
oﬁcial del Duce hi ha un episodi ignorat.
Arenas cinema gay.

Bruce Dern a ‘Nebraska’ ■ ARXIU

El pianista Jordi Masó ■ ARXIU

‘Nebraska’, una ‘road
movie’ a la fresca

El piano de Jordi Masó, al
Palau de la Música

BARCELONA

BARCELONA

El cicle Sala Montjuïc del Castell de Montjuïc projecta avui la pel·lícula d’Alexander Payne Nebraska,
una road movie amb una celebrada interpretació
de Bruce Dern.

El pianista de Granollers Jordi Masó ofereix avui un
concert al Palau de la Música Catalana, en què interpretarà temes de Morera, Granados, Montsalvatge, Mompou i Turina.

22.00 CINEMA

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘Occupied pleasures’.
L’exposició fotogràfica
de Tanya Habjouqa Occupied pleasures observa els petits moments
de la vida quotidiana
amb un esmolat sentit
de l’humor, tot revelant
una narrativa que contrasta amb els reportatges més habituals sobre
Palestina, centrats sobretot en la violència i el
conflicte. Més de quatre
milions de persones viuen a Gaza, Cisjordània
i Jerusalem Est. La majoria de la gent procura
gaudir de les seves vides, en un context de
conflicte, sota condicions polítiques i econòmiques difícils. Al Palau
Robert, fins al 30
d’agost.

BARCELONA

20.30 CONCERT
‘Mestres del jazz’. L’any
2012, el Jazz Sí Club Taller de Músics del barri del
Raval de Barcelona va celebrar el vintè aniversari,
històricament vinculat al
Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves
músics. Cada dilluns es
dedica la sessió a alguns
mestres que han marcat
la història del jazz. Al carrer Requesens, 2.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

‘19è FotoPres La Caixa.
Nova imatge documen-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

tal’. El CaixaForum ofereix una mostra que recull els projectes beneficiaris de les ajudes a la
producció i publicació per
a projectes d’imatge documental de l’Obra Social La
Caixa. Els autors escollits
presentats transcendeixen l’estètica del fotoperiodisme i es qüestionen
les transformacions del
mitjà documental en què
treballen. Els seus projectes utilitzen formats híbrids.

BARCELONA
EXPOSICIÓ

Sergi Aguilar. La trajectòria de Sergi Aguilar
(Barcelona, 1946) qüestiona alguns dels principals paradigmes que, en
el context espanyol, han
estat explicant el llenguatge de l’escultura
des del començament
dels anys setanta fins a
l’actualitat. Al mateix
temps, vista en perspectiva, la seva obra relativitza la vigència que
avui dia tenen algunes
interpretacions de caire
formalista. Al Macba,
fins al 31 de gener.

BARCELONA

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

Carlos Carbonell. Són
tres sessions de música i
ball en directe, en un
entarimat a la sala Tarantos de la plaça Reial, que
és, des de fa anys, escenari de joves talents.

21.00 CONCERT

BARCELONA

21.00 MULTIDISCIPLINAR
‘Gaudí’s Pedrera: The
Origins’. Cada dia La Pedrera acull aquesta espectacular experiència nocturna, un espectacle immersiu en un dels edificis
més emblemàtics de la
ciutat de Barcelona. Gaudí considerava que la natura és un gran llibre
obert i que cal fer un esforç per llegir-lo i interpretar-lo. Amb aquest itinerari es pot fer un viatge
inoblidable pels espais, en
què el punt culminant serà un videomapatge.

BARCELONA

22.30 FLAMENC
Calamento. Des del seu
debut al 10è Festival de
Jazz i Música Creativa de
Ciutat Vella del 1999, Calamento guanya una notable projecció nacional i
internacional, fruit de la
qualitat i solidesa dels
seus integrants. Els components són Pepe Camacho, guitarra; Ramon Vague, baix, i Javi García,
cajón. Al Harlem Jazz
Club (C. Comtessa de Sobradiel, 8).

MONTSERRAT
EXPOSICIONS

Ramon Calsina i Roger
Ballen. El Museu de
Montserrat, després de la
inauguració del nou Espai
d’art Sean Scully a Santa
Cecília de Montserrat,
que va tenir lloc el passat
30 de juny, presenta les
dues exposicions temporals d’estiu, que es podran
visitar fins al començament de la tardor a la Sala
Daura i a l’Espai d’Art Pere Pruna. Fins al 8 de novembre es podrà veure
una antològica dedicada a
Ramon Calsina, que porta
per títol Remembrança; i
fins al 12 d’octubre s’hi
podrà veure la mostra Fate, del fotògraf novaiorquès Roger Ballen.

BARCELONA

00.00 MÚSICA
‘Nasty Mondays’. Cada
dilluns, a la Sala Apolo de
Barcelona, els DJ Mad
Max i Soren ofereixen en
les seves sessions una
barreja d’estils com rock,
pop, indie, garatge...

116737-1110667A

feliçment
una feina
ral a Brotracta els
ove i pros, Cinesa
an Sarrià
), Balmes
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L’estiu musical català

El pianista menorquí Marco Mezquida debuta al coliseu dins del Mas i Mas Festival

Sol davant el Palau de la Música
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A

mb només 28 anys,
Marco Mezquida
és una de les figu
res més indiscuti
bles de la nova for
nada de joves intèrprets no no
més de l’escena jazzística sinó de
la musical en termes generals.
Precoç aficionat i practicant,
prestigiós pianista i brillant im
provisador, el músic menorquí
és així mateix un dels noms més
cotitzats i sol∙licitats d’aquesta
escena musical espanyola, de
forma estable amb el Giulia Valle
Group, Marc Miralta, Raynald
Colom, Julián Sánchez, Mar
cel∙lí Bayer, Celeste Alias o Pablo
Selnik. Posseïdor d’una disco
grafia monumental en aquest as
pecte de col∙laboracions, compta
també amb enregistraments amb
el seu trio i tres àlbums de piano
sol, faceta que li permetrà estre
narse demà en el Palau de la
Música com a solista en el marc
del Mas i Mas Festival (21 h)
Posseïdor, doncs, d’una de les
agendes més atapeïdes del pa
norama musical –jazz, però tam
bé clàssica, improvisació, cançó,
free, avantguarda...–, Mezquida
també fa gala d’una força insòlita
i admirable claredat i seguretat
sobre l’evolució de la seva carre
ra. Així, sobre el seu debut en un
coliseu com el Palau reconeix
que “d’alguna manera jo sabia
que en algun moment aniria a to
car al Palau de la Música però no
m’esperava que fos tan aviat, en
cara que també tenia la sensació
que els concerts de piano sol són
un format que em permet ex
pressarme d’una manera que
surt de la típica dels camins del
jazz. I que això em permetria
acostarme a un públic més am
pli i heterogeni”.
Això no vol dir que el pianista
maonès sàpiga de forma definida
el que interpretarà demà, ni de
bon tros. “He pensat en un petit

El pianista menorquí, fotografiat divendres passat a Barcelona

La música de
Mezquida, intensa i
lluminosa, és una de
les més sol∙licitades
de l’escena musical
fil per al concert que tampoc no
he definit, perquè en els concerts
de piano sol el que m’agrada és
connectar amb mi mateix i amb
la sala, amb l’espai i amb el pú
blic. En un concert d’aquest ti
pus el que busco potenciar és la
llibertat per poder ser jo mateix
més que mai. I mai anar amb la
idea que el que em va funcionar
un dia en una cava de jazz em
funcionarà en el Palau o vicever
sa. Necessito arribar al lloc i que
la vibració que es creï em reper
cuteixi i comenci a actuar. Tinc
un guió d’unes cosetes que em

faria il∙lusió tocar, composicions
meves i algunes improvisacions,
però aquest és un espai que en
cara està per modelar... aquest és
el meu repte musical en aquest
format”. I molt segur d’ell ma
teix, conclou: “Com més públic
vingui demà, millor. Sens dubte.
Però si jo porto cinccentes per
sones el meu objectiu és que
aquestes cinccentes se’n vagin
felices a casa seva... El que a mi
em preocupa realment és la mú
sica i l’art”.
Mezquida, posseïdor d’un estil
considerat com intens, lluminós
i sofisticat, va ser precoç en el
seu accés i interès a la música. Va
fer la carrera de música en l’Es
muc, i dóna classes a l’escola su
perior del Taller de Músics en
cara que la major part de la seva
activitat és l’activitat concertísti
ca: és a dir, es reconeix un afortu
nat perquè fins ara ha pogut fer
el que li agradava. “Toco el piano

LUIS TATO

des dels set anys, en tinc 28; les
meves armes són la credibilitat
en un mateix, en el bagatge, en
l’estudi, la fe en un mateix, la tèc
nica, coses que es posen al servei
de la música per gaudir i oblidar
se una mica de tot”.
Fidel a la seva efervescència
productiva, encara que la seva
aparença transmeti una atracti
va serenitat, el músic no para.
“Acabo de fer les mescles d’un
pròxim disc amb el meu trio amb
la col∙laboració de Bill McHenry,
un dels saxofonistes més grans
del món, i que presentaré al prò
xim Festival de Jazz de Barcelo
na; i també L’Auditori de Barce
lona m’ha encarregat un concert
a partir de la figura de Ravel, aga
far la seva música i transformar
la portantla al meu terreny”. I
tan tranquil.c
LLEGIU L’ENTREVISTA COMPLETA
AMB MARCO MEZQUIDA AL WEB
www.lavanguardia.com
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EDITORIALS

CULTURA

El president de la Generalitat,
Artur Mas, té previst convocar
avui unes eleccions de gran
transcendència per a Catalunya
i per a Espanya. PÀGINA 14

Amb només 28 anys, el pianista
Marco Mezquida és una de les
figures més indiscutibles de la
nova fornada de joves intèrprets
de jazz i de la música en termes
generals. S’estrena demà en
el Palau de la Música com a
solista en el marc del Mas i Mas
Festival. PÀGINA 29

OPINIÓ

El turista i la ‘selfie’

A Mekelle, Etiòpia, es troba
l’Eye Hospital Vision Center,
un dels complexos d’oftalmolo
gia més moderns de l’Àfrica,
muntat per una oenagé espa
nyola especialitzada. PÀGINA 7

Xavier Antich reflexiona avui
al seu article sobre els canvis
que s’han produït amb la ten
dència a fotografiarse un ma
teix en cada lloc que es visita
de turista. “Perquè avui, si fem
cas d’aquesta nova moda, la
certificació d’un viatge a través
de la fotografia sembla reclamar
que l’autor de la imatge sigui
el mateix que apareix fotografi
at, en un gest que pot ser
entès com a exercici de
vanitat però també com a
moviment reflexiu”. PÀGINA 15

POLÍTICA

TENDÈNCIES

El líder del PSOE, Pedro
Sánchez, està tan convençut
que assolirà la presidència del
Govern com ho estava José Luis
Rodríguez Zapatero davant
els comicis del 2004. PÀGINA 11

El mindfulness,inspirat en les
tècniques de meditació i refle
xió, i en la respiració essencial,
permet ara rebaixar l’ansietat
i el desassossec a persones
amb malalties greus. PÀGINA 20

SUMARI
INTERNACIONAL

Un oasi oftalmològic

L’aposta de Sánchez

La música de Mezquida

Els temes del dia

Respiració i salut

Una polèmica
cimentera
La planta Lafarge de Mont
cada i Reixac, que el 2017
complirà 100 anys, s’ha con
vertit en un veí incòmode
per la presumpta emissió de
partícules tòxiques en l’aire.
La Plataforma Antiincinera
ció (50 entitats) ha participat
en diverses protestes perquè
la fàbrica, propera a la pobla
ció, tanqui la seva activitat

Un casament idíl∙lic
a San Giovanni
Les fotos de
l’enllaç reli
giós entre
Pierre Casira
ghi i Beatrice
Borromeo
mostren
l’esplendor
del casament

ESPORTS

Copa del Rei de vela

Des d’avui i fins dissabte vinent
es disputa la 34a edició del
trofeu amb 136 velers inscrits,
una xifra rècord que és pràcti
cament el màxim nombre
d’equips que el Reial Club
Nàutic de Palma (RCNP)
pot acceptar per tal de garantir
el perfecte desenvolupament
de les regates. PÀGINA 40
ECONOMIA

Obre la Borsa grega

La Borsa d’Atenes torna avui
a operar després de més d’un
mes sense poder ferho. El
divendres 26 de juny va ser
l’últim dia en què els inversors
van poder comprar i vendre
títols al mercat. PÀGINA 46

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Colau encendrà el Nadal

La generació d’electricitat

E

n el mes i mig que fa que és al capdavant de l’Ajun
tament de Barcelona, Ada Colau, ja anunciat la
seva intenció de replantejar el model de les festes
de la Mercè i de les celebracions nadalenques. Però més
enllà de la desaparició de la polèmica pista de gel que els
comerciants han instal∙lat els últims anys en el centre de
la plaça Catalunya, i que l’any passat es va finançar en part
amb ingressos procedents de l’impost turístic, la majoria
de canvis hauran d’esperar al 2016. La programació de la
Mercè 2015 ja estava definida i contractada amb la neces
sària antelació i el mateix succeeix amb el compromís de
l’Ajuntament de sufragar una part de l’ornamentació
nadalenca dels carrers de la ciutat. Dimecres passat la
comissió de govern presidida per Colau va aprovar una
despesa de 850.000 euros per a la il∙luminació festiva i fa
unes setmanes va reservar també una partida per a la
cavalcada de Reis. Cal veure ara si el pessebre municipal
de la plaça Sant Jaume es mantindrà aquest any.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

É

s obvi que les energies renovables són les més
netes des del punt de vista mediambiental a l’hora
de generar l’electricitat. El problema és que el
consum elèctric en un país com Espanya és tan enorme
que fa imprescindible continuar comptant amb la resta
d’energies no tan netes. L’exemple més clar ha estat
aquest mes de juliol quan les successives onades de calor
han disparat el consum d’electricitat. Ha calgut recórrer
als combustibles fòssils com el carbó o el gas natural, amb
els quals alimentar les calderes de les centrals de genera
ció. Al juliol el carbó va ser el principal generador d’elec
tricitat quan en els set primers mesos va ser el tercer.
Amb la crisi i la consegüent rebaixa de les primes a la
generació renovable s’ha reduït la instal∙lació de parcs
eòlics o solars amb subvencions. Només alguna energèti
ca ha inaugurat un parc d’aerogeneradors sense dependre
de les subvencions públiques. El camí està marcat. Fins
aleshores no ens podem oblidar del carbó ni del gas.
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Barcelona ciutat

EXPOSICIONS
DE LA SETMANA

Cinema infantil. Projecció de la pel·lí-

cula Ice Age 4: la formació dels continents, en català. 3 euros.
Cinemes Texas. Bailén, 205 (16 hores).

Estrena
d’aquesta obra composta per les escenes més divertides de dues obres
d’Adolfo Marsillach, Feliz aniversario i
Yo me bajo en la próxima. ¿y usted?.
Està dirigida per Blanca Marsillach. A
l’obra hi treballen persones en situació de vulnerabilitat.
CaixaForum. Av. Francesc Ferrer i Guàr
dia, 68 (19.30 hores).
Viajando con Marsillach.

Sala Montjuïc. Projecció de la pel·lícu-

la Nebraska, d’Alexander Payne,
EUA, 2013. A Woody Grant, un vell
amb síntomes de demència, li comuniquen per correu que ha guanyat un
premi. Creu que ara és ric i obliga el
seu fill David a emprendre un viatge
cap a Nebraska per a cobrar-lo. El
viatge servirà per canviar una relació
trencada per l’alcoholisme de Woody. Abans de la projecció hi haurà un
concert de música africana fusió a
càrrec de Na Lengo.
Fossat de Santa Eulàlia del Castell de
Montjuïc. Carretera de Montjuïc, 66
(20.30 hores). 6 euros.
http://salamontjuic.org/

]El Museu d’Arqueologia de Catalunya proposa fins a l’11 de se

tembre un recorregut per la prehistòria de Catalunya a partir de les
pintures i gravats de la Roca dels Moros. Un col∙lectiu d’artistes s’ha
inspirat en aquest jaciment per treballar un projecte de creació
artística, el resultat del qual són dos murals.

Un espai sagrat
Avui
6 artistes contemporanis amb un
llenguatge plàstic innovador i des
enfrenat. Mostra col∙lectiva de

sis artistes contemporanis
africans que destaquen pel
seu llenguatge artístic obert i
original: Raffiy (Benín),
Tchif (Benín), Sambo Boly
(Burkina Faso), Méné, Méde
ric Turay i Gopal Dagnogo
(els tres de Costa d’Ivori). Ga
leria Out of Africa. Major, 7,
Sitges. Fins el 30 d’agost.
Joan Ponç. L’Enigma. Selecció
de 16 obres de Joan Ponç
(Barcelona 1927Saint Paul
de Vence, 1984), entre les

Harlem Jazz Club. Comtessa de Sobra
diel, 8 (22.30 hores). 8 euros.
LTW Tattoo Fiesta. Festa amb Jokko &
DJ2D2, en la qual els tatuatges seran
els protagonistes.
Sala Razzmatazz. Almogàvers, 122 (de
23.45 a 5 hores). 13 euros.

Girona

quals destaquen pintures i di
buixos realitzats entre els
anys 19471968 i la projecció
del vídeo Joan Ponç J.V.Foix
La pell de la pell. Galeria Ma
yoral. Consell de Cent, 286,
Barcelona. Aquesta exposició
ha estat prorrogada fins el 25
de setembre.

Dimarts, 4
M.D. Rubió. Pintures d’aquesta

artista barcelonina resident a
Sitges. Galeria Àgora. Nou,
20, Sitges. Fins el 30 d’agost.
Diàlegs. Pintura, música i patrimo
ni. Pintures recents de Mont
serrat Costa i Jordi Marto

ranno, en el marc del Festival
Shubertiada de Vilabertran.
Canònica de Santa Maria de
Vilabertran. Fins el 13 de se
tembre.

Divendres, 7
Ma Dai. Mostra de Manel Ric

cardi (Val d’Aosta, Itàlia,
1972). Les seves pintures són
el resultat d’una habilitat in
nata que es va desenvolupar
de manera independent, i el
seu art explica històries po
blades de figures fantàsti
ques. Edifici Miramar. Dava
llada, 12, Sitges (inaug., 20 h).
Josep Maria Serra

GIRONA (Gironès)
Tempo sota les estrelles  Nit Wi
ne&Music. Un grup de música, un nou

vi del Montsant, un espectacle, tot això plegat es troba en aquesta experiència única que combina les emocions d’un concert del quartet Tokaj
amb degustació de vins i caves seleccionats per a l’ocasió. Una cata dirigida i musicalitzada. Idea i direcció
d’Albert Salvatella. 15 euros.
www.temposotalesestrelles.com
Plaça dels Jurats (22 hores).
L’ ESCALA (Alt Empordà)
Empúries Cap al Tard, In vino Veritas.

Conèixer la màgia de les ruïnes d’Empúries mentre descobrim la nova visita teatralitzada dels vespres d’estiu.
MAC Empúries. Puig i Cadafalch, s/n,
Empúriesl’Escala (dilluns i dimecres,
19.30 h, divendres, 19.30 h). 10 euros.
ROSES (Alt Empordà)
Nit d’estrelles al Castell de la Trinitat.

Els dilluns i divendres d’agost, visita
guiada i observació astronòmica en
castellà/anglès, amb copa de cava.
Castell de la Trinitat (21 hores). 10 eu
ros, menors de 7 anys gratuït.

Estiu al Palau. Concert de piano a càr-

rec de Jordi Masó. Nascut a Granollers, Jordi Masó es va formar al Conservatori d’aquesta ciutat amb Josep
M. Ruera i Josep M. Roger, a l’Escola
de Música de Barcelona amb Albert
Attenelle i al Royal Academy of Music
de Londres amb Christopher Elton i
Nelly Akopian. Interpreta obres de
Morera, Granados, Mompou, Montsalvatge i Turina. 20 euros.
Palau de la Música (21 hores).

al Castell de la Trinitat.
Espai Cultural la Ciutadella. Visites de di
lluns a diumenge, 17.30, 18.30 i 19.30
h, català/castellà/francès. 5 euros, me
nors de 7 anys gratuït.

Música brasilera. Concert a càrrec del

Tarragona

Judinho Cruz Trio, format per Judinho
Cruz, veu i guitarra, Jaume Vilaseca,
piano, i Paulinho da Bahía, percussió.
Milano Cocktail Bar. Ronda Universitat,
35 (21 hores).
Flamenco fusión. Concert a càrrec de
Calamento, grup format per Pepe Camacho, guitarra, Ramón Vagué,
baix, i Javi García, calaix.

TELÈFONS
Ú T I LS

Un mirador fortificat. Visites guiades

MAC

Un espai sagrat. La Roca dels Moros del Cogul
Aquesta mostra proposa un recorregut per la
prehistòria de Catalunya a través de les pintu
res i els gravats que es troben a la Roca dels
Moros del Cogul, declarada patrimoni mun

Emergències ..................................... 112
Atenció al ciutadà de la Generalitat ... 012
Sanitat respon .................................. 061

Policia .............................................. 091
Guàrdia Civil ..................................... 062
Guàrdia Urbana Barcelona ................ 092

dial de la humanitat. El jaciment, que es podrà
visitar de dimarts a diumenge, és un dels con
junts rupestres més importants i coneguts de
la península ibèrica. Museu d’Arqueologia de
Catalunya. Pg. Santa Madrona, 39, Barcelona.

Bombers de Barcelona ...................... 080
Informació carreteres ......... 900-123-505

VILASECA (Tarragonès)
Festa major. Últim dia de la festa

amb, entre d’altres activitats, havaneres amb el grup Havana Xica (21 h,
pl. de l’Església), cercavila de trabucaires (23 h, pl. de l’Església), correfoc (23.30 h, pl. dels Països Catalans)
i gran castell de focs d’artifici (23.45
h, Via Màxima).

Gas Natural ........................ 900-750-750
Fecsa-Endesa ...................... 902-536-536
Manyà 24 h ....................... 93-446-59-59

Serveis Funeraris de BCN ..... 902-076-902
Àltima Serveis Funeraris ...... 902-230-238
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VENTILADOR DE PEU
16” SOGO

VENTILADOR DE PEU
29” SOGO

CLIMATITZADOR
D’AIRE PORTÀTIL SOGO

Alta potència, baix nivell de
soroll i tres velocitats.

Silenciós, 3 velocitats,
oscil·lació i temporitzador.

Multifunció: refreda, puriﬁca
i humidiﬁca.

P.V.P. 54,95€

Per només

45’95€
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P.V.P. 64,95€

Per només

54’95€

P.V.P. 145,95€

Per només

129’95€
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Espectadors fotografiant el concert de Calle 13 al Poble Espanyol, al juny.

UN MOLEST FENOMEN EN AUGE

L’ús del mòbil en els espectacles
irrita actors, cantants i públic
Tant els artistes com molts espectadors estan
farts de flaixos, timbres, llums i braços alçats
CRISTINA SAVALL
BARCELONA

U

n teatre, una sala de cine
i un auditori de música o
d’òpera és, per a la majoria del públic, un lloc on
passen esdeveniments notables i
dignes d’atenció. Però això s’ensorra en qüestió de segons amb l’insistent so d’un mòbil, la resplendor
d’una pantalla encesa, una alarma
disparada i el parpelleig del flaix al
captar una foto amb el telèfon, fins
i tot amb el sorollet que fa algun espectador teclejant més pendent de
qui està fora que de la funció que té
lloc davant seu, en directe, com la
vida mateixa.
Als concerts de rock és habitual veure braços alçats amb telèfons
mòbils a la caça de la foto per penjar a les xarxes socials. «Ja no es porten els encenedors, ara el que es veuen són llums de mòbils», explica
Eduardo Möller, director de màrqueting de Live Nation, promotora de concerts i d’espectacles com
Varekai, del Cirque du Soleil, que
vindrà a Barcelona els primers dies
del 2016. Segons ell, això dels mòbils en concerts multitudinaris ha

Un promotor de concerts lamenta que les
gravacions amb telefòns són «incontrolables»
FERRAN SENDRA

sortit de mare. «És incontrolable.
Els artistes ho saben i no posen cap
problema al fet que el públic els faci fotos o gravi vídeos», assenyala.
De vegades, fins i tot, es dóna la paradoxa que un cantant no permet
l’entrada de càmeres de televisió i
en canvi es troba amb milers de persones gravant l’espectacle. «En l’últim xou de Lady Gaga a Barcelona
ens vam trobar que TV-3 va acabar
emetent un vídeo de l’actuació captat per un fan».
AVISOS / Si en un concert de rock, els

mòbils estan descontrolats, però
permesos, en espectacles com els
del Cirque du Soleil passa tot el contrari. «Un flaix o el so d’una trucada
pot desconcertar un equilibrista.
És perillosíssim. Ho vigilem moltíssim. Com que el públic està assegut, és més fàcil. Avisem mil vegades i tenim personal pendent que
ningú tregui un mòbil», argumenta Möller.
El director britànic Peter Brook explica que el teatre és com el
silenci, que quan se’n parla desapareix. Si qualsevol soroll irromp
en una funció, el teatre es pot esfu-
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33 Un espectador fent una foto en plena funció al Teatre Grec, dimecres passat.
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1 Inhibidors:

Les interferències
sorgeixen d’un senyal de ràdio, però
són il·legals per coartar la llibertat.

2 Alguns teatres

3
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demanen a
l’actor protagonista de l’obra que
digui al públic que apagui el telèfon.

3 Hi ha sales als EUA

que posen
a disposició del públic bosses per
guardar el mòbil al guarda-roba.

FERRAN SENDRA

EL DEBAT ALS EUA

Desconnectin, ‘please’
A Nova York un noi va arribar a pujar a l’escenari per carregar el
mòbil.H La llei que veta parlar no s’aplica i els artistes han dit prou
IDOYA NOAIN
NOVA YORK

mar i la concentració d’un actor re·
bentar com una bombolla de sabó.
«En aquest cas s’evapora la profun·
da connexió que s’estableix des de
l’escenari amb el públic. És violent.
Ho he patit moltes vegades, però no
he interromput la funció», assegu·
ra l’actriu Carme Elias.
José Corbacho va crear un xou
teatral en què ironitzava sobre les
noves tecnologies i demanava al
públic que tingués els mòbils en·
gegats i que no deixessin d’enviar
whatsapps. «És una provocació que
al final forma part de l’espectacle.
Jo m’ho puc permetre perquè em
moc en el terreny de l’humor, pe·
rò entenc que Josep Maria Pou s’en·
fadi quan sona un telèfon al tea·
tre. El problema és que hi ha gent
malalta, que viu en un món virtu·
al. Confonen la pantalla amb la vi·
da. Es perden el que està passant en
aquell moment mentre busquen
una foto perquè tothom sàpiga on
és», precisa.
Albert Serra, cineasta adorat al
festival de Cannes, qualifica d’ego·
cèntrics els qui envien missatges
quan són al cine. «És una conducta
d’anàlisi psicològica. A més que el

que escriuen són xorrades mentre
es perden la pel·lícula».
Joan Corbera, portaveu del Li·
ceu, explica que abans de comen·
çar la representació de l’òpera una
veu en off adverteix que no es per·
meten mòbils actius ni disposi·
tius electrònics. «Si passa, és hor·
rorós. Una trucada trenca la tensió
i l’atenció. Se sent per tota la casa»,
relata, encara que reconeix que al
Liceu ningú s’atreveix a fer una fo·
to en plena funció. El Palau de la
Música també recorre a una falca
de locució per recordar que s’apa·
guin els telèfons. «És un concert en
viu, una cosa única i irrepetible. No
apagar el telèfon és irrespectuós i si
en sona un el mateix públic respon
amb intolerància», descriu Víctor
García de Gomar, director artístic
del Palau de la Música.
Davi Vericat, director de comu·
nicació del Teatre Lliure, explica
que sempre adverteixen el públic
que no es facin fotos durant la re·
presentació i que es desactivin els
telèfons. «Després els acomodadors
vigilen la sala, però ens hem trobat
persones que no saben apagar un
mòbil», revela. H

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

ges. En el descans tot l’elenc ho va
comentar aïrat i quan en el segon
acte la dona va seguir, l’actriu, des·
prés d’una escena en què normal·
ment dóna la mà a gent del públic,
van anar fins on era ella, li va pren·
dre el telèfon i se’l va emportar.
L’actriu va emetre un comunicat.
«Em sento tan derrotada per aquest
tema que em plantejo seriosament
si vull continuar a l’escenari», va con·
fessar. I després ho va aprofundir a
The New York Times. «No sé què vénen
a fer al teatre si no poden desenganxar-se del telèfon, els controla, són
gent desconsiderada. No sé què fer

El juliol ha sigut als Estats Units el
Mes Nacional de Cortesia Mòbil,
però a més d’un no sembla que li
hagi arribat la idea que Jacqueli·
ne Whitmore, una experta en eti·
queta, va posar en marxa el 2002.
Per descomptat, no la devia tenir
present Nick Silvestri, un univer·
sitari de 19 anys, quan el 2 de juli·
ol se’n va anar a Broadway a veure
l’obra Hand to God i, segons abans
que comencés la funció, va pensar
que podia aprofitar l’únic endoll
que tenia a la vista per recarregar
el seu mòbil. La instal·
lació, petit detall, era a
l’escenari (i per acabar·
ho d’adobar era part de
l’attrezzo).
Personal de segure·
tat va desendollar l’apa·
rell i l’hi va tornar però
la cosa no es va acabar
aquí. Una de les actrius
va tuitejar un parell de
dies després el que ha·
via passat, a YouTube es
va penjar un vídeo (gra·
vat al teatre, no cal dir·
ho, amb un mòbil) i es va
muntar un enrenou tan
gran que Silvestri va aca·
bar convocant una roda
de premsa per explicar·
se. «No vaig al teatre so- 33 Foto amb mòbil 8 Al Versus Teatre.
vint i no era conscient
que l’escenari es considera vetat»,
va justificar.

Enderrocar la quarta paret
Si el noi va trencar la quarta paret
des de fora, uns dies després ho va
va fer l’actriu Patti LuPone des de
dins al Lincoln Center. La vetera·
na, que el 2009 ja va interrompre el
musical Gypsy quan va saltar el flaix
de la càmera d’un telèfon, va veure
durant tot el primer acte de Shows
for days una dona enviant missat·

«No sé què fer ja», va
dir LuPone després
de prendre el mòbil
a una espectadora.
«No sóc policia»

ja. Em contracten com a intèrpret,
no com a policia del públic».
LuPone no és l’única agent de la
llei improvisada. Actors com Kevin
Spacey i Hugh Jackman i músics
com Beyoncé o The Lumineers han
parat actuacions per recriminar
diversos usos del mòbil a algun es·
pectador. I això que podien trucar
a policies de veritat.

Una llei inútil
A Nova York, des del 2003, una llei
prohibeix parlar per telèfon en
teatres, cines, concerts, bibliote·
ques, galeries i museus
ELISENDA PONS
(quan es va fer la norma
no existien ni Twitter,
ni Facebook, ni What·
sapp). El llavors alcal·
de, Michael Bloomberg,
va intentar vetar la llei
amb l’argument que se·
ria impossible d’apli·
car i va fracassar, però el
cert és que no hi ha cons·
tància que s’hagi aplicat
mai (amb una multa de
50 dòlars i potencial ex·
pulsió de la sala).
Com que la llei als
EUA també prohibeix
fer servir bloquejadors
de senyal excepte per
forces de seguretat fede·
rals, tot queda en mans
de les crides a la cortesia
i a la bona voluntat.
Per animar la consideració a
l’altre (i a un mateix) han sorgit
empreses com Yondr, una start-up
de Califòrnia que ha creat una bos·
seta que s’agafa a l’entrar a la ci·
ta cultural. Un cop ficat el telèfon
dins, la bossa se segella i el client
se la queda. Si en algun moment es
vol trucar o teclejar o se sent una
urgència irreprimible per consul·
tar les xarxes socials, només cal
sortir del recinte i fer que obrin la
bossa. H
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Podem
apoya
los Re

∑ Don Felip
suspender
día 5, porq
formas de
Millet y Montull, en una imagen de 2010

YOLANDA CARDO

Juicio para Millet,
Montull y CDC tras seis
años de instrucción
ABC BARCELONA

El juez que investiga el expolio del
Palau de la Música dio ayer por finalizada la instrucción del caso, iniciada hace 6 años, y decretó la apertura del juicio oral que llevará a sentarse en el banquillo de los acusados a
un total de 16 personas, entre ellas
Fèlix Millet y Jordi Montull. A CDC,
partido que tiene sus 15 sedes embargadas a modo de fianza, se le mantiene como «responsable civil como
partícipe a título lucrativo».
Además de a Millet y su mano derecha en el Palau, Montull, el juez lleva al juicio, que se celebrará en la Audiencia de Barcelona, a la hija de este
último, Gemma Montull, a la ex directora general del Palau, Rosa Gari-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

cano, al ex tesorero de CDC Daniel
Osácar y al directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura, informa Ep.
Los otros imputados son el también directivo de Ferrovial Juan Elizaga, los empresarios Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz,
Juan Antonio Menchén y Ramon Marc
Martí, los abogados Raimon Bergós
Civit y Santiago Llopart, y el asesor
fiscal Edmundo Quintana. El juez
también imputa como responsables
civiles subsidiarios a Marta Vallés y
Mercedes Mir, esposas de Millet y
Montull, y las hijas del primero, Clara Millet y Laila Millet, además de
CDC, como responsables civiles como
partícipes a título lucrativo.

ALMUDENA MART
PALMA DE MALLOR

Las cuatro autor
PSOE, Podemos y
recibió ayer en el
salieron del encu
mensaje: la pres
Real es buena par
las. Pero también
tieron a Don Feli
hay otra Mallorca
mal y a la que hay
explicaron que su
al público los jard
ne como objetivo
mo turístico» y ay
zona de Cala Maj
lacio, que necesit
Los cuatro polít
la formalidad que
y, a la salida, valo
La presidenta
lear, Xelo Huertas
que el hecho de q
vaya a Mallorca «
que venga cualqu
ga una imagen po
res y que salga en l
gunta de si los Re
en las islas, resp
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E1 jutge envia ajudici Millet
i Montull 1 er l’espoli del Palau
Oshcarserhjutjat per presumptefinanqamentirregular de CDC
LAIA VICENS
Ja han passat sis anys des que els
Mossos d’Esquadra van escorcollar
durant rods de deu hores el Palau de
laMflsica.Sis anys iquatrejutges
desprds, el magistrat Josd Juli~in
Garcia de Eulate ha donat per acabada la investigaci6 del cas i ha enviat ajudici els presumptes responsables de l’espoli del Palau. Seth el
moment que F~lix Millet i Jordi
Montull seguin albanc dels acusats.
En una interlocutSria feta pflblica ahir, el magistrat anuncia que, a
banda de Millet i Montull, tambd
obre judici encara sense data a
l’extresorer de CDCDaniel Oshcar,
l’exdirectora general del Palau Rosa Garicano, l’exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura i diversos
empresaris rods com a responsables
"criminals i civils" del’espoli.Am6s,
jutjar/~ corn a responsables civils
subsidiaris les donesi filles de Millet
i Montull i onze empreses que van
treballar per al Palau i la Fundaci6
Orfe6 Catal~ - Palau de la Mflsica,
mentre que CDCser~jutjada coma
responsable a tltol lucratiu.
La investigaciS, dirigida pel jutjat d’instrucci6 30 de Barcelona, va
comenqar investigant un suposat
desviament de 2,2 milions d’euros
i ha acabat al voltant dels 35.
Adjudicacionsi comissions
E1 magistrat java concloure fauns
dies l’existbncia d’una estructura a
tres bandes -el fiscal la qualifica
d’"entramat delictiu’- per buidar
les arques del Palau: segons eljutge,
hi ha indicis que Ferrovial desviava diners a CDCa travds del Palau.
Com?A parer del magistrat, Ferrovial sempre pagava una comissi6 del
4%del preu de l’obra pflblica que la
Generalitat li adjudicava, del qual
un 2,5% l’abonava a CDCi 1’1,5% a
Millet i Montull, que feien d’intermediaris. D’aquest 1,5%, Millet se
n’enduia el 80%i Montull el 20%.
Aquestes filigranes, que van durat del 1999 fins al 2009, van ser
pactades pels exdirigents de la constructora
Pedro Buenaventura i
Juan Elizaga, els exresponsables del
Palau Fblix Millet i Jordi Montull i
tres extresorers de CDC,entre els
quals Daniel Oshcar, que serhjutjat
per "finanqament il-l~’cit" de CDC.
La direcci6 de Converg~ncia sempre ha defensat que no estava al corrent dels moviments d’Oshcar i ho
ha atribffit a un tema estrictament
"privat". A canvi d’aquestes comissions, Ferrovial va construir la linia
9 del metroo la Ciutat de la Justlcia.
A la prhctica, el pacte Ferrovial CDC- Palau de la Mflsica preveia
tres mecanismesper fer efectius els
cobraments de les eomissions: el
pagament en efectiu de Ferrovial a
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E1 magistrat conclou que Millet es quedavael 80%de la partida que
percebien ell i Montull per intermediarentre Ferrovial i CDC.P TORDERA
CDC,les factures falses (sobretot
per acres electorals) i els convenis
de col-laboraci6 entre el Palau de la
Mflsica i la Fundaci6 Trias Fargas,
vinculada a CDC.

CDC,segura que es
demostrar/ que no td
"cap responsabilitat"

Fins a Z7 anysde pres6
En el text fet pflblic ahir, el magistrat mantdintactes les mesurescautelars als imputats (ho estan per
malversaci6 de fons pflblics, apropiaci6 indeguda, falsedat documental,
tr$fic d’influ~ncies, blanqueig i administraci6 deslleial), de manera
que no aixeca l’embargament de les
15 seus de Converg~ncia.
Quitampoc s’ha mogut de la seva
postura ds la fiscalia, que continua
demanant27 anys i mig de pres6 per
a Millet i Montulli set anys i mig per
a Os/~car. A rods, tambd reclama el
decomls de 6,6 milions a CDC.
Sis anys desprds, el cas Palau enfila cap als jutjats. Millet i Montullno
ho tenen f~cil per esquivar una condemna: van confessar per carta que
havien com~s"irregularitats"
quan
estaven al capdavant del Palau.~

E1 cap de files de CDCa Madrid,
Pere Macias, va mostrar-se convenqut que eljudici pel cas Palau
demostrarhque el partit no td "cap
responsabilitat"
en la causa.
"Quanel procds judicial acabi, es
veur~ que CDCno ha estat aqul
mdsque col.lateralment’, va afirmarahir, i va afegir que "el que ha
succeit al Palau ds d’ordre personal". Maciasva recordarque la formaci6 ha aportat tota la informaci6 requeridaper la justlcia, en la
qual confia "plenament". E12013,
quan el president de la Generalitat, Artur Mas, va comparbixerala
comissi6 d’afers institucionals del
Parlament, va comprometre’sa retornar "fins a l’ffltim cbntim"si es
demostrava que el parfit s’havia
lucrat il.legalment.

vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva.
A su juicio, no tuvieron «un proceso equitativo en su vertiente de
igualdad de armas y de juez imparcial en sus aspectos objetivo y subjetivo, en la medida en que en un
procedimiento en el que no estaban personados los querellados
[los magistrados de la Sección Se1 Agosto,
2015
gunda],
ni existiendo
resolución alguna que reclamase ningún docu-

tructor del caso, Pablo Ruz.
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relieve la «profesionalidad e independencia»
de los magistrados, que
obrarán «con toda la calidad de los jueces de la Audiencia Nacional».
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«Sentencia adecuada». Por último, el titular de Justicia alabó la
«cualificación» de los magistrados implicados en la polémica y aseguró
que dictarán una «sentencia adecuada al Estado de Derecho».

El ‘caso Palau’, a juicio seis años después
CDC y su ex tesorero acompañarán a Fèlix Millet, saqueador confeso, en el banquillo de los acusados
JAVIER OMS BARCELONA
Seis años después de que los
Mossos d’Esquadra irrumpieran en
uno de los tótem de la sociedad catalana, el Palau de la Música, la instrucción sobre el saqueo de la institución se ha dado por finalizada. El
Juzgado de Instrucción número 30
de Barcelona cerró ayer las pesquisas y confirmó la larga lista de imputaciones por un latrocinio que
supera los 35 millones de euros y
en el que la Fiscalía Anticorrupción
y el juez incluyen la presunta financiación irregular de Convergència.
Hasta 20 personas deberán acudir
a la Audiencia de Barcelona como
acusados y responsables civiles en
una fecha aún por determinar. Entre
ellos, los dos saqueadores confesos
de una institución que manejaron
sin control durante décadas: su ex
presidente Fèlix Millet y su mano

derecha Jordi Montull. La Fiscalía
pide para ambos 27 años y medio de
prisión. Junto a ellos se sentará el ex
tesorero de Convergència Daniel
Osàcar, al cual la Fiscalía considera
pieza clave en el presunto desvío de
fondos hacia el partido.
Los investigadores cifran en 6,6
millones la cantidad que el partido
nacionalista llegó a ingresar desde
el Palau. La institución habría ejercido de tapadera para las comisio-

DATOS

35 M. E

Saqueo total. Una auditoría
encargada por el Palau de la Música
cifró el saqueo de sus arcas en 35
millones de euros. Sin embargo, no se
descarta que incluso fuera superior.
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nes ilegales pagadas por la constructora Ferrovial a cambio de adjudicaciones de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol, entre ellas la construcción de la
Ciudad de la Justicia o la Línea 9
del metro de Barcelona.
Según sostiene Anticorrupción,
Millet y Montull se enriquecieron
con dinero público y privado del Palau a través de «un entramado delictivo». Para lograrlo, se valieron de
11 empresas –cuyos directivos están también imputados–, entre ellas
Ferrovial. La constructora ingresaba dinero en el Palau en forma de
aportaciones que, en realidad, eran
cantidades acordadas con CDC.
Millet y Montull, como intermediarios, se quedaban un porcentaje de
las mordidas. El resto acababa,
según la Fiscalía, en manos del
ex tesorero de Convergència y, fi-

Fèlix Millet. JORDI SOTERAS
nalmente, en la caja del partido.
Las evidencias contra Convergència empujaron al juez, a petición de
Anticorrupción, a ordenar el embar-

el nombramiento de López, sino
también el de la presidenta del tribunal, Concepción Espejel, que
comparte con su compañero de Sala que fue propuesta por el PP para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
Tanto Espejel como López ya fueron recusados en la primera época
del caso Gürtel, aunque el incidente
aún no se ha resuelto. Manos Limpias aún estudia si recusar o no.

go de 15 sedes como garantía. El
partido de Artur Mas ha sido citado
por el juez como responsable civil a
título lucrativo. Las imputaciones,
sin embargo, se limitan a la de su ex
tesorero, el cual siempre ha contado
con el respaldo explícito de Convergència. Acusado de blanqueo de
capitales y tráfico de influencias, la
Fiscalía pide para Osàcar siete años
y medio de prisión y el pago de una
multa de 20 millones de euros. Tanto el fiscal como el juez coincidieron
en señalar en sus conclusiones que
la financiación irregular contó con
«la intervención de otros altos responsables del partido» con capacidad para decidir sobre las adjudicaciones de obras. Sin embargo, los investigadores no lograron revelar
ningún otro nombre.
El portavoz de Convergència en
el Congreso, Pere Macias, dijo ayer
tras conocer el final de las pesquisas judiciales que esperan que la
Justicia demuestre que su partido
«no tiene ninguna responsabilidad»
y que únicamente están imputados
«de forma colateral».
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El inmerecid
compromete

VOX POPULI

FÈLIX MILLET

MARÍA JOSÉ ASENSIO

A un paso del
banquillo por
el ‘caso Palau’

Imputada
por el ‘caso
Aznalcóllar’

8

8

El saqueador confeso
del Palau, llave maestra
de la financiación ilegal
de CDC, está ya a un paso del banquillo. El juez
cerró ayer la instrucción
del escándalo de las comisiones del 4%.

La directora de Industria de la Junta de
Andalucía fue imputada
ayer por un presunto
delito de prevaricación
en relación al concurso
de adjudicación de la
mina de Aznalcóllar.

LUIS GALLEGO

PLÁCIDO DOMINGO

Nuevas rutas
hacia América,
Asia y África

Homenajeado
por el Festival
de Salzburgo

7 Iberia, la aerolínea 7 El tenor español reque preside, lanzará
nuevas rutas hacia
América, Asia y África
en los dos próximos
años. La compañía prosigue así su plan de expansión global.

cibió ayer un homenaje en el Festival de
Salzburgo al cumplirse
el 40º aniversario de su
debut en el prestigioso
certamen de la ciudad
natal de Mozart.

PETER SMITH

ESTHER JAUMÀ

Una vacuna
eficaz contra el
virus del ébola

El peor resultado
en 10 años de
la sincronizada

7 El equipo científico 8 El equipo español
que él lidera ha desarrollado, en apenas 12
meses, una nueva vacuna contra el ébola
que permitiría inmunizar a la población no
afectada por el virus.
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de natación sincronizada, del que ella es seleccionadora, ha obtenido el peor resultado
de la década en Rusia,
sin medallas ni en dúo
ni en equipos.

LA FRASE DE... STEPHEN WHITTLE

LA UTILIZACIÓN de los cargo
como una herramienta al serv
personales es una práctica d
para los ciudadanos de una s
avanzada. El presidente del G
joy, cometió ayer un lamentabl
ex ministro de Educación Jos
embajador jefe de la Delegació
paña ante la OCDE, con sede
manifestado de manera notori
ese puesto vacante para acomp
cesa a su esposa, Montserrat G
taria de Estado con la que inici
de llegar al Ministerio que com
desde hace dos meses es direct
ese mismo organismo internac
Llamativamente, un hombre t
de los cambios como es el jefe d
accedido a facilitar la salida de
nete, primero, y después a busca
tante responsabilidad de repres
tucional muy bien remunerada
jer en París. Resulta obligado pe
joy por un comportamiento tan
ha sido un mal ministro, el peor
tura, cuando además el preside
tido de las fuertes críticas que t
se plegaba a los deseos de Wert.
Wert no se lo merece porque
propia el Ministerio de manera
más de dos meses del inicio del
rias comunidades amenazando c
ley educativa, por lo que dejab
difícil papeleta. Rajoy ya esco
forma de comunicar a la opinión
Iñigo Méndez de Vigo, esperan
tarde de un viernes para enviar

Las comisione
son un intoler

LA DECISIÓN de BBVA y Banc
zar a cobrar una comisión a qui
saquen dinero de sus cajeros au
hace CaixaBank, ha causado un
tre consumidores y usuarios. E
pronunció ayer en plena polémic
tidades que la medida es contra
de que en cada retirada de diner
misión, ya sea por la entidad du
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E1 ’caso Palau’, a juicio seis afios despu s
El juezcita a CDC
como
responsable
lucrativaporingresar6,6 millones
en comisiones
irregulares
JAVlEROMSBARCELONA
Entre ellos los dos saqueadores
Seis afios despu~s de que los
confesos de una instituci6n que
Mossos d’Esquadra irrumpieran en manejaron sin control durante d~uno de los t6tems de la sociedad cadas, su ex presidente F~lix Millet
catalana, el Palau de la Mfisica, la y su manoderecha Jordi Montull.
instrucci6n sobre el saqueo de la
La Fiscalia pide para ellos 27 afios
instituci6n se ha dado pot acabada. y mediode prisi6n. Junto a ellos se
E1 juzgado mimero30 de Barcelosentarfi el ex tesorero de CDCDana cerr6 ayer las pesquisas y con- niel Osficar, al cual la Fiscalia confirm6 la larga lista de imputaciones sidera pieza clave en el presunto
por un latrocinio que supera los 35 desvio de fondos hacia el partido.
millones de euros yen el que la
Los investigadores cifran en 6,6
Fiscalia Anticorrupci6ny el juez inmillones la cantidad que el partido
cluyen la presunta financiaci6n
nacionalista lleg6 a ingresar desde
irregular de CDC.
el Palau. La instimciSn habfia ejerHasta 20 personas deber~in acu- cido de tapadera para las comisiodir a la Audienciade Barcelona co- nes ilegales pagadas por la consmoacusados y responsables civiles
tructora Ferrovial a cambiode aden una fecha afin por determinar.
judicaciones de obra pfiblica
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durante el flltimo gobierno de Jordi Pujol, entre ellas la constmcci6n
de la Ciutat de la Justicia o la IAnea
9 del metro de Barcelona.
Segfin sostiene Anticorrupci6n,
Millet y Montull se enriquecieron
con dinero pfiblico y privado del
Palau a trav6s de ((un entramado
delictivo>). Para lograrlo se valieron
de 11 empresas -cuyos directivos
estgtn tambi6n imputados-, entre
ellas Ferrovial. ka constructora ingresaba dinero en el Palau en forma de aportaciones que, en realidad, eran cantidades acordadas
con CDC.Millet y Montull, como
intermediarios,
se quedaban un
porcentaje de las mordidas. E1 resto acababa, segfin la Fiscalia, en

manosdel ex tesoreri de CDCy, finalmente, en la caja del partido.
Las evidencias contra CDCempujaron al juez, a petici6n de Anticorrupci6n, a ordenar el embargo
de 15 sedes comogarantia. E1 partido de Artur Mas ha sido citado
por el juez comoresponsable civil
a fitulo lucrafivo. Las imputaciones,
sin embargo,se limitan a la de su
ex tesorero, el cual siempre ha contado con el respaldo explicito de
CDC.Acusado de blanqueo de capitales y trfifico de influencias, Fiscalla pide para Oshcarsiete afios y
medio de prisi6n y el pago de una
multa de 20 millones de euros.
Tanto el fiscal comoel juez coincidieron en sefialar en sus conclusio-

nes que la financiaci6n irregular
cont6 con (da intervenci6n de otros
altos responsablesdel partido)) con
capacidad para decidir sobre las
adjudicaciones de obras. Sin embargo, los investigadores no lograron revelar ningtin otro nombre.
E1 portavoz de CDCen el Con-

Fiscaliapide20
millones
demulta
parael extesorero
delos nacionalistas
greso de los Diputados, Pere Macias, dijo ayer tras conocer el final de las pesquisas judiciales
que esperan que la Justicia demuestre que CDC((no tiene ninguna responsabilidad)) y que finicamente estfin imputados ((de forma colaterab).
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La Audiencia n
Cataluña la de
en infraestruc

La Generalitat contaba con
millones para cuadrar los P

Lluís Rabell, el pasado jueves, en Barcelona.

/ JOAN SÁNCHEZ

LLUÍS RABELL Canditato de Catalunya Sí que es Pot

“No creo que Europa trate
mejor a Cataluña que a Grecia”
PERE RÍOS, Barcelona
Lluís Rabell (Barcelona, 1954) participa en el movimiento vecinal
desde 1999 y ha presidido la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona más de tres
años y medio antes de ser elegido
cabeza de lista de Catalunya Sí
que es Pot, la alternativa de izquierda a la lista de Artur Mas.
Pregunta. ¿Qué hace un dirigente vecinal liderando una lista
política?
Respuesta. Responder a una situación excepcional, aunque no
sea original, porque ya ha habido
otros activistas que han dado el
salto a la política. Estamos en un
momento de configuración de la
izquierda y es normal que se cuente con el componente ciudadano.
P. Usted lo justifica por la excepcionalidad pero hace unos meses prometió que nunca lo haría.
¿No le resta credibilidad?
R. La credibilidad tiene que
ver con la coherencia. Yo defiendo que desde el activismo ciudadano se hace política y lo que me
ha llevado a cambiar tiene que
ver con la manera en cómo se está polarizando el 27-S, con la aparición de este artefacto que es la
lista de Junts pel sí. Fue un desafío a la Cataluña social, porque
Mas tuvo una actitud de desprecio y arrogancia patrimonial
cuando dijo que tenía enfrente a
“los del sí se puede”. Nos sentimos interpelados porque no aceptamos este desprecio hacia la Cataluña plebeya.
P. ¿Raül Romeva [lista
independentista] no representa la
Cataluña social?
R. Es un antiguo compañero
que creo que mantiene convicciones progresistas. Su problema es
ir prisionero a unas elecciones
plebiscitarias que arrinconan el
debate social en nombre de conseguir primero la independencia.
Mas es el cromo sorpresa en el
paquete en el que van Romeva y
Lluís Llach.
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“El referéndum
debe hacerse
cuando sea
reconocido”
“Mas es el cromo
sorpresa del
paquete en que van
Romeva y Llach”
“No vamos al
‘Parlament’ a formar
un grupo de queja
ni de propaganda”
P. Diga tres medidas inmediatas que aprobaría su gobierno.
R. Una muy simbólica sería
presentarnos como acusación
particular en el caso Palau y retirar los cargos en nombre de la
Generalitat contra los activistas
sociales pendientes de juicio.
Otra, que la Generalitat recuperase la financiación de las guarderías y una tercera, convocar el
Pacto Nacional del Derecho a decidir para ver qué estrategias deben seguirse para hacer posible
un referéndum sobre el futuro de
Cataluña, que es una reivindicación olvidada por el PSC.
P. Las dos primeras son una
copia de Barcelona en Comú y
Ada Colau. ¿Copiarán también el
código ético y la rebaja de sueldos?
R. Haremos un código ético
buscando un punto de retribución digna y responsable para los
poderes públicos, pero que no los
aleje de la ciudadanía. Que suene
a Colau lo que decimos no es de
extrañar. En todos los casos intentamos recuperar las instituciones
en un sentido de limpieza democrática y atender las emergencias
sociales.

P. ¿Puede concretar cómo se
ejercerá el derecho a decidir?
R. Queremos que la ciudadanía participe cada vez más en todas las decisiones que le afectan.
Sobre la cuestión nacional pensamos que el referéndum debería
surgir de la presión social, porque
ningún gobierno lo convocará
con agrado. Si las elecciones catalanas son el preludio de un cambio de mayorías en España se
abre una ventana de oportunidades para hacer efectivo un referéndum.
P. Lo fía todo a lo que pase en
las generales.
R. Las fuerzas emergentes en
España defienden el referéndum
en Cataluña. Nosotros no esperamos a lo que pase en el Estado
español ni el Estado español espera a lo que pase aquí, pero unos y
otros jugamos en un mismo movimiento histórico.
P. En su lista hay independentistas y federalistas. ¿Darán libertad de voto si se vota la declaración de independencia?
R. El Parlament ya ha hecho
declaraciones soberanistas que
no han desencallado el proceso.
Podemos hacer más, pero lo de
Grecia demuestra hasta qué punto resulta difícil para las pequeñas naciones que se respete su soberanía nacional. Si Grecia ha recibido ese trato vejatorio de la
Unión Europea, dudo que una Cataluña que se quiera independizar sin las complicidades necesarias reciba un trato mejor.
P. Sin pacto con el Estado no
hay referéndum.
R. Difícilmente. El referéndum se ha de hacer cuando sea
reconocido y reconocible, también en la Unión Europea. Más
probable será forzar la celebración de un referéndum que representaría la voluntad del 80% de la
población que no la independencia que, en el mejor de los casos,
supondría una exigua mayoría
parlamentaria.

LL. PELLICER, Barcelona
La Audiencia Nacional ha rechazado en una sentencia que el Gobierno central esté obligado a
abonar a la Generalitat de Cataluña los 759 millones que esta
reclama en cumplimiento de la
disposición adicional tercera
del Estatuto de Autonomía aplicada al año 2008. Ese precepto
establecía que durante siete
años la inversión de la Administración central en Cataluña debía ser equivalente al peso de la
comunidad en el conjunto de la
economía española, de alrededor del 18,6% del Producto Interior Bruto (PIB). La sentencia señala, sin embargo, que la deuda
reclamada por la Generalitat
“no existe” porque no se acordó
en la comisión mixta competente. Una portavoz del Departamento de Economía aseguró
ayer que el Govern está estudiando recurrir la sentencia.
La sentencia, dictada por la
sección séptima de la sala de lo
contencioso-administrativo de
la Audiencia Nacional, desestima así el recurso interpuesto
por la Generalitat contra el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por su “inacción” a la hora de abonarle estos fondos. Esta negativa se
plasmó en una resolución del
10 de abril de 2014 del ministerio, dictada después de que la
Generalitat le presentara un requerimiento para reclamar los
759 millones de euros.

Fallo del Constitucional
La Generalitat alegó ante la Audiencia que la deuda se reconoció en la reunión de la comisión
bilateral entre el Estado y la Generalitat del 19 de julio de 2011,
y que la doctrina constitucional
obliga a la Administración central a cumplir esos pactos. Pero
la sentencia recuerda, para empezar, que, en la sentencia del
Constitucional de 2010 sobre el
Estatuto, el alto tribunal señalaba que la disposición adicional
tercera “no puede tener, en modo alguno (...) efectos directamente vinculantes para el Estado”, y que es a este a quien le
corresponde decidir las dotaciones para cada comunidad en
función de sus necesidades y de
las “posibilidades reales del sistema financiero”.
La Audiencia considera que
la comisión bilateral prevista
en el Estatuto es “un órgano de
cooperación y participación”,
pero “en ningún caso” un órgano “con capacidad para adoptar acuerdos vinculantes en
cuanto a competencias propias
del Estado”. “La comisión bilateral Generalitat-Estado, en
consecuencia, no tiene competencia para la determinación
de las inversiones en infraes-
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Los principales
acusados del Palau
Fèlix Millet Expresidente del
Palau de la Música.
Jordi Montull Exdirector
administrativo y mano derecha de Millet en la institución.
Gemma Montull Exdirectora
financiera e hija del anterior.
Rosa Garicano Exdirectora
general.
Pedro Buenaventura y Juan
Elizaga Directivos de la constructora Ferrovial.
Daniel Osácar Extesorero de
Convergència Democràtica.
Fèlix Millet, en una pausa del juicio por la construcción de un hotel junto al Palau, en 2014. / ALBERT GARCIA

El ‘caso Palau’ aguarda, seis
años después, fecha de juicio
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El 23 de julio de 2009, los Mossos d’Esquadra registraron el Palau de la Música. El 24 de julio de 2015, o
sea seis años y un día más tarde, un juez —el cuarto
que se ha hecho cargo de investigar el expolio de la
institución musical— dictó auto de apertura de jui-

El auto que envía a juicio a Millet y Montull, de apenas cuatro
folios, no se puede recurrir, por
lo que no hay vuelta atrás. Un
total de 16 personas irán a juicio
por su relación con el saqueo
del Palau de la Música. El que
hacía número 17, Jaume Camps

cio oral, lo que pone fin definitivamente a la instrucción. El caso Palau ya solo está pendiente de que la
Audiencia de Barcelona fije día y hora para el juicio,
que sentará en el banquillo a los saqueadores confesos —Fèlix Millet y Jordi Montull— pero también al
extesorero de Convergència Daniel Osácar.

—exdiputado de Convergència i
Unió— cayó a última hora de la
lista porque la Audiencia de Barcelona consideró que el delito cometido —tráfico de influencias—
había prescrito. Camps estuvo
acusado por su relación con los
presuntos pagos de Ferrovial al

partido a través del Palau.
Quien sí permanece implicado
por hacer de intermediario en
esos pagos es Osácar y la misma
formación nacionalista, que figura como responsable civil a título lucrativo en la causa.
La investigación ha acredita-
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do que la constructora Ferrovial
desembolsó 6,6 millones de euros al partido de Artur Mas a
cambio de la adjudicación de
obra pública —la línea 9 del metro, la Ciudad de la Justicia— en
el último gobierno de Jordi Pujol. Esas aportaciones se camuflaban domo “donaciones” al Palau de Millet y Montull, que a
cambio de prestarse al juego se
llevaban una comisión.
El auto de apertura de juicio
oral mantiene “las medidas cautelares decretadas hasta este momento”. Entre otras, pues, el embargo de 15 sedes de Convergència decretado el pasado mes de
mayo como “garantía” para que
el partido devuelva, en caso de
condena, los 6,6 millones.
Además de Convergència, figuran como responsables a título lucrativo la esposa y dos hijas
de Fèlix Millet, y la mujer de Jordi Montull.

nan el status quo, la respuesta predominante es un falso pragmatismo, que busca su
legitimidad en la fuerza de las cosas, en una
especie de fatalismo que ha acabado entregando la política en manos de los poderes
externos y contramayoritarios a los que tenía que controlar y poner límites.
¿La ambición de lo universal está abocada a desaparecer en la era de la globalización? ¿Las políticas identitarias se oponen a
lo universal? La respuesta de Marcel Gauchet, en un reciente ensayo, es: no. Precisamente la exigencia de universal pasa por
estas identidades: lenguaje universal científico y técnico, comunidades políticas particulares, multiplicidad de lenguas. La globa-
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EL SAQUEIG D’UNA ENTITAT CULTURAL

El jutge del ‘cas Palau’ envia al banc
dels acusats Millet, Montull i CDC
La instrucció es tanca sis anys després que
esclatés l’escàndol i amb 20 persones a judici

Convergència serà enjudiciada com a responsable
civil a títol lucratiu de l’espoli de la institució
FERRAN NADEU

EL PERIÓDICO
BARCELONA

S

is anys, sis, es van complir
el 23 de juliol de la irrupció dels Mossos d’Esquadra al Palau de la Música.
Tot aquest temps s’ha prolongat la
investigació d’un espoli confessat
des del primer moment pels seus autors intel·lectuals. Tot aquest temps
ha hagut de passar fins que el jutge
instructor ha enviat a judici Fèlix
Millet, Jordi Montull, 18 persones
més presumptament relacionades
amb el saqueig... i CDC pel seu suposat finançament irregular a través
de la institució. El partit d’Artur Mas
s’asseurà al banc dels acusats en qualitat de «responsable civil com a partícip a títol lucratiu» i el magistrat
manté intacte l’embargament de 15
seus com a fiança.
En un acte datat el 24 de juliol, el
magistrat José Julián García de Eulate envia a judici els exdirectius del Palau Millet i Montull, la filla d’aquest
últim, Gemma Montull, l’exdirectora general del Palau, Rosa Garicano,
el directiu de Ferrovial Pedro Buenaventura i l’extresorer de CDC Daniel
Osàcar, que presumptament va mediar en el cobrament de comissions
de la constructora a través del Palau
de la Música. El jutge instructor els
considera a tots responsables «criminalment i civilment» de l’espoli de la
institució cultural.
També s’asseuran al banc dels
acusats com a imputats un altre directiu de Ferrovial, Juan Elizaga,
els empresaris Miguel Jiménez Salinas, Juan Manuel Parra, Pedro Luis
Rodríguez, Vicente Muñoz, Juan Antonio Menchén i Ramon Marc Martí,

EL PSC HI VINCULA MAS / La cúpula con-

33 Millet i Montull, durant el judici del cas de l’hotel del Palau, el 8 d’abril del 2014 a l’Audiència de BCN.
els advocats Raimon Bergós Civit i
Santiago Llopart, i l’assessor fiscal
Edmundo Quintana. A part de CDC,
el jutge imputa com a responsables
civils subsidiaris Marta Vallés i Mercedes Mir, dones de Millet i Montull,
i les filles del primer Clara Millet i
Laia Millet. També manté com a responsables civils subsidiaris 11 empreses que van treballar per al Palau
i la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música.
El fiscal demana 27 anys i mig de
presó per a Millet i Montull i set anys

N

o basta ni la intel·ligència
política més subtil per
elaborar fórmules guanyadores en temps de volatilitat electoral. El màxim que poden fer els partits, tant els nous com
els vells, és temptejar fórmules, a la
llum molt insuficient dels sondejos. Quasi a cegues, com els alquimistes, busquen la pedra filosofal.
Però en comptes d’aquesta meravella que ho converteix tot en or, es
troben murs impenetrables distribuïts de manera canviant i irregular. És culpa seva, per haver generat
tanta desconfiança. Ara l’electorat
no es refia de ningú, ni dels que fins
fa poc pujaven com l’escuma. És el
fenomen Pablo Iglesias, que fa massa temps que està en dansa, apareix
tothora, i sembla que existeixi des
de sempre.

i mig per a Osàcar, al qual també reclama 20 milions d’euros. Al mateix
temps, el magistrat planteja el decomís de 6,6 milions al partit nacionalista.
Segons sosté el fiscal, Millet i
Montull es van apropiar de fons públics i privats del Palau de la Música i van conformar un «entramat
delictiu» juntament amb Ferrovial i càrrecs de CDC per al «finançament il·lícit» de l’organització el
1999 i el 2000, a canvi de l’adjudicació d’obres públiques, com la Ciutat de la Justícia i la línia 9 del metro
de Barcelona. Imputada com a «responsable civil com a partícip a títol
lucratiu», Convergència té embargades 15 seus per cobrir la fiança de 3,2
milions d’euros que li va imposar el
jutge.

XAVIER

Bru de Sala

Recepta
salvadora

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

La fiscalia investiga el conseller Vila
per un presumpte cas de malversació
33 La fiscalia investiga un possible

cas de malversació de fons públics per part del conseller de Territori, Santi Vila. Segons la cadena
SER, una denúncia de l’Oficina Antifrau acusa Vila de llogar a una família, quan era alcalde de Figueres, uns locals que mai es van des-

La novetat és el valor més volàtil
en aquesta cursa esbojarrada de les
urnes. Però la novetat és com els iogurts, que aviat caduquen. Així que
les receptes, no sabem si guanyadores, però que compten amb menys
possibilitats d’estavellar-se, són les
que combinen el màxim nombre
dels tres ingredients següents: candidats nous; denominacions desconegudes; immediatesa entre l’entrada en servei i la data de les eleccions. Les candidatures amb tots
tres ingredients encapçalen les preferències. Les que disposen de dos
van a l’alça, i les que només en presenten un o cap ho tenen més fotut.
D’aquí, Junts pel Sí i Sí que es pot al
capdamunt. D’aquí, si més no en
part, les bones perspectives de C’s i
la CUP, encara percebuts com a mig
nous i amb candidats nous. D’aquí

tinar al servei municipal de
Benestar Social, com fixava el
contracte. Vila es va defensar: «Tot
s’ha ajustat a dret, s’ha informat
degudament i s’ha aprovat pel plenari municipal. Les raons per les
quals no es va fer la compra les
desconec».

Des de les europees
creix el fenomen
del vot per damunt
de tot emocional
la defenestració de la líder del PP,
per incansable garladora. D’aquí el
cangueli a can PSC.
¿I a partir d’aquí? Un modestíssim
i molt prudent consell, si se’m permet: ¡candidats, de vacances! Com
més es facin veure durant l’agost,
més vots perdran. Si saben què els
convé d’aquí a l’11-S, cancel·laran
agendes, es tancaran a la nevera com
els iogurts i dedicaran totes les energies, totes, a preparar espetecs fulgurants per als últims dies de la campanya, que seran els decisius.

vergent va tornar a recórrer al manual per superar aquest nou obstacle judicial a falta de dos mesos per a
les eleccions del 27-S. El portaveu de
CDC al Congrés, Pere Macias, va confiar que la justícia determinarà quan
s’acabi el sumari que el seu partit
«no té cap responsabilitat» i que només està imputat «de forma collateral».
En sentit contrari i imbuït de la
precampanya electoral, el primer
secretari del PSC, Miquel Iceta, es va
fixar directament en el president de
la Generalitat, Artur Mas, a qui va
advertir que li serà difícil esborrar
el seu passat tot i «renunciar» a les sigles de CDC. I va llançar tot un obús
al recordar que Osàcar «va començar
en el partit sent precisament secretari personal» de Mas. H
I els programes, ¿que no
compten? Poc o molt poc. ¿I els
mèrits adquirits, les trajectòries,
les capacitats per gestionar la cosa pública? Encara menys. Compten més els objectius, en majúscules i amb les mínimes especificacions. Però al final, l’element decisiu
a l’hora de decantar el vot serà l’afinitat. Per a la gran majoria, s’ha acabat votar amb la raó, el càlcul i les
balances que sospesen mèrits i demèrits. Des de les europees, quan
es va començar a votar amb el cor,
amb la ràbia i la il·lusió instal·lades
al cor, creix el fenomen del vot per
damunt de tot emocional. Per això,
justament per la inestabilitat de les
emocions, els resultats del 27-S poden sorprendre, en un sentit o en el
contrari. Els de les generals encara
més.
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Millet y Montullse sentardn
enel banquillo
CASO
PALAU
El juez queinvestiga el expoliodel Palaudela MQsica dio ayerporfinalizadala instrucci(~ndel caso,iniciadahace
a~os.Sesentar~n
enel banquillodelos acusados
16personas,
entre
elias el expresidente
dela instituci6ncultural,F~lixMillet, y sumano
derecha,Jordi MontulI.Tambien
sejuzgar~a CDC.
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LAS CARASDE LA NOTICIA

~ FlorentinoPresidente
Pdrez
deACS

~

O

O

i’ ’

ACS gan6 407 millones de
euros en el primer semestre del m-lo, el 3,1%mils queenel
mismoperiodo de 2014, impulsada fundamentalmente pot los
mayores ingresos procedentes de
la acfividad internacional. La consistencia del negocio es envidiable.

Francisco
Gon~lez
Presidente
deBBVA

E1BBVA
obtuvo un beneficlo nero de 2.759 millones
de euros en la primera mitad
del m-to, el 107,7 % m~queen el
mismoperiodo de 2014, gracias a
las plusvalfas pot la venmdel banco
chino CNCB,asi como a laincorporaci6n de CatahmyaBanc.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

~
O

IsidroFaind
Presidente
de
CaixaBank

CalxaBm~kgm~6de enero a
junio 708 millones de euros,
un 75 % rags queen el mismo
pefiodo del afro anterior, tras la
integraci6n de Barclays Espafta.
La entidad ha demostrado su
fortaleza con un aumento notable
de la actividad.

~
O

MariaJosd
Asensio
Directora
general
deIndustria,
Energia
y Minas
deAndalucia

FdlixMillet
El ex presidente
delPalau

E1 juez queinvestiga el
e~cpolio del Palau dela
Mfisica decret6 la apertura del
juicio oralque llevarfi albanquillo de los acusados a 16 personas,
entre ellas F~lix Millet y]ordi
Monrull. Se manfiene el embargo
de 15 sedes de CDC.

O

Lajuezhaimputado a
siete personas pot un
presunto delito de prevaricaci6n
que habrfan cometido en la
concesi6n de lamina deAznalc611ar, en~’e ellas ala directorade
Industria, Energ~ayMinasde la
Junta deAndalucia.
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LA IMAGEN
Millet y Montull
charlando en el
último juicio por
el caso del hotel
del Palau, que
supuso su entrada
a prisión tan sólo
13 días

Millet y Montull, 6 años después a juicio
El fiscal solicita 27 años de prisión para los saqueadores confesos del Palau
y 7 años para el ex tesorero de CDC ■ Pide al partido de Mas los 6,6 millones
E. Genillo

BARCELONA- Ya hace seis años
que los Mossos pusieron el Palau
de la Música patas arriba. Una
imagen que conmocionó a la capital catalana tras las que se escondía una trama de saqueo y
corrupción política. Presuntamente, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) habría
recibido fondos de Ferrovial entre
los años 1999 y 2000, a cambio de
la adjudicación de obra pública.
En esa transacción, el presidente
y director general del Palau, Fèlix
Millet y Jordi Montull, respectivamente, hicieron de intermediarios y llenaron sus bolsillos, habrían desfalcado 30 millones.

Tras una larga investigación, tull, para los que el fiscal pide 27
que empezó el 23 de julio de 2009, años de cárcel, a la hija de este
el juzgado de instrucción número último, Gemma Montull; la exdi30 de Barcelona dictó ayer, al fin, rectora del Palau, Rosa Garicano;
la apertura del juicio oral contra el exdirectivo de Ferrovial, Pedro
estos dos saqueadores confesos. Buenaventura, el extesorero de
Les culpa de haber desviado fon- CDC Daniel Osàcar, al que se redos del Palau por valor
de 30 millones de CIERRE DE FILAS
euros, a su propio bolsillo, a los de sus fami- Pere Macias: «Se verá que CDC
liares y a las arcas de está imputado en este caso de
CDC, entre otros. Además, mantendrá intac- forma colateral y personal»
tas las medidas cautelares, entre ellas, el embargo de las clama 20 millones de euros; y otra
15 sedes de CDC.
decena de personas.
Asimismo, juzgará a CDC –el
En el auto, el magistrado José
Julián García de Eulate envía a fiscal plantea también el decomijuicio, además de a Millet y Mon- so de 6,6 millones a esta forma-

ción–, a las esposas de Millet y
Montull, a dos hijas de Millet y a
la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música.
Con los comicios catalanes a la
vuelta de la esquina, queda por ver
si el juicio daña a los convergentes,
que parecen haberse anticipado a
esta posibilidad con varias de sus
actuaciones. La primera, la de su
refundación. Y la segunda, y la de
mayor calado, la de renunciar a sus
siglas para integrarse en una nueva candidatura soberanista, Junts
pel Sí. Ayer, el portavoz de CDC en
el Congreso, Pere Macias, aseguró
que confía en que la justicia determine que su partido «no tiene
responsabilidad » y que sólo está
imputado de «forma colateral».
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Duran: «La candidatura de Junts pel
Sí se percibe como un desbarajuste»

El Govern y el Puerto de Barcelona
abren la autopista ferroviaria a la UE

Salud investiga
hablar en caste

E

L
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l líder de UDC, Josep Antoni Duran,aseguró ayer que la

candidatura
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a Generalitat de Cataluña y el Puerto de Barcelona
impulsarán una autopista ferroviaria –la primera en

l Departamento de Sa
Greuges, Rafael Ribó, h
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El jutge envia a judici oral Millet
i Montull pel saqueig del Palau

per obtenir obra pública a Cata
lunya, entre la qual hi hauria la
Ciutat de la Justícia i la línia 9 del
metro.
Sobre això, el partit serà portat
a judici com a partícip a títol no
lucratiu, la qual cosa significa
que presumptament s’ha benefi
ciat d’un delicte sense serne
l’autor. A fi d’afrontar possibles
responsabilitats pecuniàries en
una sentència, el jutge va orde
nar l’embargament de 15 de les
seus de la formació.
El jutge també manté com a
responsables civils subsidiaris
onze empreses que van treballar
per al Palau de la Música –en
concret, Bonoima SL, Aysen Pro
ducciones 46 SL, Aurea Rusula
SL, Febrero Marzo SL, Belfort
Baix SL, New Letter Market Di

El fiscal demana 27 anys de presó per a tots dos i 7 per a l’extresorer de CDC
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

Sis anys i moltes polèmiques des
prés d’haverse iniciat, conclou
la investigació del cas més gran
de corrupció a Catalunya: el jut
ge que indaga el saqueig del Pa
lau de la Música estima que ja
s’ha acabat la instrucció i ha de
cidit enviar a judici oral els ex
responsables de la institució, Fè
lix Millet i Jordi Montull, així
com dos directius de Ferrovial i
l’extresorer de Convergència
Democràtica (CDC), Daniel Osà
car, que també estarà present en
el judici, perquè el partit va ser el
presumpte beneficiat de comis
sions il∙legals.
En una interlocutòria feta pú
blica ahir, el titular del jutjat
d’instrucció 30 de Barcelona, Jo
sé Julián García de Eulate, ha or
denat el final de la investigació, i
defineix que hi ha possibles res
ponsabilitats penals per a 16 per
sones. Les més destacades són
Fèlix Millet, Jordi Montull i la

Un dels vessants
del judici és aclarir
si es va utilitzar la
institució per camuflar
comissions a CDC
seva filla Gemma, com a exres
ponsables de la institució; Pedro
Buenaventura i Juan Elizaga, di
rectius de Ferrovial; i Daniel
Osàcar, extresorer de CDC i de la
fundació del partit.
La resta de processats són al
tres càrrecs del Palau i represen
tants d’empreses que van partici
par en un circuit de factures fal
ses amb què es va contribuir al
desfalc.
El jutge també imputa Marta
Vallés i Mercedes Mir, dones de
Millet i Montull respectivament,
com a responsables civils subsi
diaris, igual que les filles de Mi

El cas del Palau va
saltar a l’opinió pública
a l’estiu del 2009,
amb unes factures
com a detonant

Fèlix Millet, el primer per l’esquerra, i Jordi Montull, en la vista pel cas de l’hotel del Palau

llet, Clara i Laila. El fiscal dema
na 27 anys de presó per a Millet i
Montull, i 7 anys i mig per a Osà
car. El fiscal a més reclama vint
milions d’euros a aquest últim.
En aquest assumpte hi ha dos
vessants. Un, el simple enriqui
ment personal il∙lícit de Millet i
Montull, per al qual carregaven
al Palau tota mena de despeses
(casaments de les seves filles, vi
atges...) o, simplement, s’empor
taven els diners dels comptes de
la institució a les seves butxa
ques tal com van confessar ells
mateixos després que esclatés
l’escàndol.
L’altre és si el Palau de la Mú
sica va ser utilitzat com a panta
lla perquè la constructora Ferro
vial pagués comissions a CDC

Rajoy premia Wert
i l’envia a l’OCDE
tora general adjunta d’Educació.
Wert (Madrid, 1950) va deixar el
L’últim Consell de Ministres del seu càrrec de ministre d’Educació
curs polític, caldria dir que amb el 26 de juny, i va ser substituït per
nocturnitat i traïdoria i, sens dubte, Íñigo Méndez de Vigo. El contro
sense donarli cap publicitat, va vertit exministre, sempre disposat
aprovar ahir el nomenament de a provocar incendis –com quan va
l’exministreJoséIgnacioWertcom anunciar el seu interès a “espanyo
a cap de la delegació permanent litzar els nens catalans”–, va tirar
d’Espanya davant l’Organització de endavant contra vent i marea la llei
Cooperació i Desenvolupament de Millora de la Qualitat Educativa
Econòmic(OCDE),ambseuaParís. (Lomce), el calendari d’aplicació de
PALAU
DE LA
Wert
podrà
així,MUSICA
finalment,CATALANA
la qual ha estat rebutjat per diverses
MADRID Redacció

LAURA GUERRERO

El PSC demana explicacions
]Miquel Iceta, primer se

cretari del PSC, va afirmar
ahir que “és difícil” que
Artur Mas, president de la
Generalitat, “esborri el seu
passat malgrat renunciar a
les sigles de CDC”. D’aques
ta manera al∙ludia al fet que
Daniel Osàcar va començar
a CDC com a secretari del
líder del partit. El líder del
PSC va reiterar que Artur
Mas hauria de donar expli
cacions una vegada el partit
ja ha estat citat a judici, i
va afegir que li agradaria

saber també què pensa
ERC –que es presenta a les
eleccions juntament amb
CDC– de les novetats en el
cas Palau. Per la seva part,
Pere Macias, portaveu de
CDC al Congrés, va afirmar
ahir que el seu partit “no
tenim res a dir, si bé confi
em en la justícia i estem
segurs que, una vegada con
clòs el procediment, no hi
haurà cap responsabilitat”.
Macias creu que el partit
està implicat en el cas “de
forma col∙lateral”.

recto SL, Letter Graphic SL, Mail
Rent SL, Altraforma, Hispart SA
i Publiciutat SL– i la Fundació
Orfeó CatalàPalau de la Música.
El cas del Palau de la Música
va saltar a l’opinió pública l’estiu
del 2009, i va suposar un brutal
sotrac en la societat barcelonina i
catalana.
Tot va començar per unes fac
tures sospitoses descobertes per
l’Agència Tributària, i estirant el
fil van sortir totes les altres coses.
El seu acabament s’ha anat de
morant pel canvi de magistrats
instructors (fins a sis) i pels re
cursos que n’han anat dilatant la
conclusió. Encara avui no s’ha
pogut saber on han anat a parar
9,6 milions d’euros que van ser
trets dels comptes de l’entitat
mitjançant xecs cobrats per fi
nestreta als bancs, que no han
donat compte de qui va rebre
aquests diners.
La instrucció del cas del
saqueig del Palau de la Música va
acabar el juny del 2013, però
l’Audiència de Barcelona va reo
brir gairebé un any després la
causa per ordenar la imputació
de diversos empresaris que su
posadament van carregar a l’en
titat musical obres realitzades a
les cases de Fèlix Millet i Jordi
Montull.c

