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Pablo Heras-Casado y Javier Perianes.
El director de orquesta granadino y el
pianista onubense, los músicos españoles
con mayor presencia internacional, unen
fuerzas en una gira dedicada a Bartók
junto a la Filarmónica de Múnich

DOS ESPAÑOLES
EN LO MÁS
ALTO DE LA
MÚSICA CLÁSICA
POR DARÍO
PRIETO MADRID

«Podemos actuar juntos en
el Carnegie Hall, en el
Concertgebouw de
Ámsterdam o con la
Filarmónica de los
Ángeles... y es como estar
en el salón de casa». A
Pablo Heras-Casado
(Granada, 1977) y a Javier
Perianes (Nerva, 1978) les
unen muchas cosas. La
primera, una amistad que
está por encima de todo lo
demás. Pero también unos
orígenes parecidos, unas
trayectorias también
similares y, finalmente, un
éxito internacional que les
ha situado como
embajadores españoles en
la élite de la música
mundial. Quizá por ello
exista entre ambos esa
conexión tan difícil de
encontrar, «en la que te
sientas a tocar y no hace
falta diseñar estrategias ni
casi hablar: la música fluye
naturalmente. Y esa fluidez
es la mejor cualidad que
puedes encontrar en un
músico. Es un regalo».
Habla Heras-Casado y
Perianes le devuelve luego el
halago: «Pablo tiene un
sentido enorme de la
flexibilidad. Con eso, puedes
hacer lo que quieras en
música, porque sabes que te
va a seguir. Y disfrutamos
muchísimo». Porque
también está la dimensión
personal. «Como compañero
de gira, Javier es genial. Hay
pocas personas que lo pasen
tan bien y se rían tanto como

nosotros cuando estamos
juntos», dice Heras-Casado.
«La base de todo es el
respeto y la admiración
profundos que tenemos el
uno por el otro. En el caso de
Pablo, como director y
también como humanista,
por su capacidad para hacer
un Monteverdi y luego saltar
a Schumann», afirma
Perianes por su parte.
A pesar de esta amistad y
admiración, Perianes y
Heras-Casado tardaron en
unir sus caminos
profesionales. «Tuvieron que
pasar 10 años hasta que
llegamos a compartir
escenario», apunta el
director granadino. «Desde
entonces no hemos parado».
El último de sus proyectos en
común es un disco dedicado
a Béla Bartók (1881-1945),
con el Concierto para
orquesta y el Concierto para
piano núm. 3, compuestos
por el maestro húngaro al
final de su vida. Grabado
junto a la Filarmónica de
Múnich, ha sido publicado
por el sello Harmonia Mundi
y ha propiciado una gira que
les trae a España junto a la
prestigiosa formación bávara
en cinco conciertos desde
hoy, que actúan en el Palau
de la Música de Barcelona.
Mañana lo harán en el
Auditorio Nacional de
Madrid y, de ahí, pasarán al
Festival de Canarias, con
actuaciones en
Fuerteventura (el jueves),
Las Palmas de Gran Canaria

JAVIER
PERIANES

(el viernes) y Santa Cruz de
Tenerife (el sábado).
«Este es un disco muy
interesante, con obras del
último Bartók. De hecho, el
Tercer concierto no llegó a
terminarlo y le faltaron 17
compases», apunta Perianes.
Para Heras-Casado, «Bartók
es una de las piezas clave en
la historia de la música del
siglo XX». Y señala que,
muchas veces, hay que hacer
esfuerzos por reivindicar
determinados compositores,
«como Mendelssohn, cuando
no debería ser así». En el
caso de Bartók, él está feliz
por defender su lugar en el
olimpo musical. Porque
Bartók, «como ocurre con
Falla y Stravinski, para
moverse en la modernidad y
en la vanguardia hundió sus
raíces en el folclore y el
primitivismo, al modo de un
Paul Klee o un Picasso».
Todo ello, «con una
sofisticación y un
refinamiento, de estructura y
armonía, enormes». Para

“Pablo tiene
mi profunda
admiración.
Como director
y también
como
humanista,
por su
capacidad
para hacer un
Monteverdi y
luego saltar a
un Schumann.
Además tiene
un sentido
enorme de la
flexibilidad.
Con eso,
puedes hacer
lo que quieras
en música.
Disfrutamos
muchísimo
juntos”

Heras-Casado, esto lo
emparenta con otros
compositores como Mozart,
Verdi o Beethoven, «que han
conectado tan bien con el
público siendo tan radicales
en su momento». Y la
conexión de Bartók viene de
que, «al estar basada en el
folclore, su vertiente rítmica
es tan básica y humana, tan
conectada con la música
popular».
Desde el punto de vista del
piano, Perianes sostiene que
estas piezas recogen las
señas de identidad del
compositor, «pero puestas al
servicio de otra forma», dado
que, en el caso del Concierto
para piano núm. 3, fue
escrito para que lo
interpretase su esposa, Ditta
Pásztory. «Es un Bartók más
tamizado por el tiempo, por
su propia debilidad física y
emocional. Pero sin
hacernos olvidar que
estamos ante uno de los
grandes compositores para
piano del pasado siglo».

El diálogo salt
Javier con la mis
naturalidad de la
hablan sobre su
hacer música. «N
compartimos or
sureños y hemos
trayectorias sim
ambos casos, el
familiar es muy
cual ha condicio
nuestra forma d
personas y la ma
hemos hecho el
apunta el directo
trabajado desde
con mucha cons
paso, bien dado.
ambición, pero c
humildad. Por e
comprendemos
Es precisamen
conexión con las
que les ha permi
subraya el direct
que dar el salto a
porque no lo ten
con las orquesta
profesionales de
lo he hecho dolid
frustración. Sen
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Teatro Real.
Mañana se estrena en
el coliseo madrileño la
obra en la que Kurt
Weill rompió y dinamitó
definitivamente los
límites entre géneros
del teatro musical

‘STREET
SCENE’:
ÓPERA
TEÑIDA DE
BROADWAY
Y MISERIA
POR DARÍO
PRIETO MADRID

PABLO
HERASCASADO

ta de Pablo a
sma
a que ellos
manera de
No sólo
rígenes
s tenido unas
milares. En
arraigo
similar, lo
onado
de ser
anera que
camino»,
or. «Hemos
muy abajo y
stancia. Cada
Con
con
so nos
tan bien».
nte la
s raíces lo
itido volar,
tor. «Yo tuve
al extranjero
nía tan fácil
as
e España. No
do, ni con
ncillamente,

“Con Javier
se da esa
conexión en la
que te sientas
a tocar y no
hace falta
diseñar
estrategias ni
casi hablar: la
música fluye
naturalmente.
Y esa fluidez
es la mejor
cualidad que
te puedes
encontrar en
un músico. Es
un regalo.
Además,
como
compañero de
gira es genial”

donde se pueda trabajar y
hacer música, allí voy. Me fui
fuera y ahora puedo
compaginarlo con mi trabajo
en España y estoy
contentísimo», relata.
«Yo me quedé en España y
salté hacia fuera después.
Cada uno hallamos nuestro
camino y lo bonito es
encontrarnos en él y hacer
camino al andar», apuntala
Perianes.
Al final, coinciden
ambos, es una cuestión de
amor. «Igual que, en su
momento, las obras de los
compositores que han
sobrevivido se apartaron
del estilo de la época, yo se
las quiero ofrecer de la
manera más inmediata y
fresca», dice Heras-Casado.
«Cuando algo está vibrante
y recién tallado, el público
lo percibe». Mientras,
Perianes intenta «interferir
lo mínimo posible con el
compositor. Sólo mi amor a
la música. Como dice Alex
Ross, ‘the rest is noise’».

El compositor
estadounidense John
Adams dijo que vivimos en
el «estilo post-estilo». Una
época que los límites que
antaño parecían claros hoy
están desdibujados,
borrosos. La expresión de
Adams sirve para definir
Street Scene, la pieza
escrita por Kurt Weill en
Estados Unidos, donde se
refugió tras dejar su
Alemania natal por la
persecución nazi, y que él
mismo calificó de «ópera
americana». Estrenada en
Broadway en 1947, pero
con elementos formales y
sonoros que la conectan
con Puccini, Street Scene
inaugura «un nuevo
género», en palabras del
director de escena John
Fulljames. Él es el
responsable de la parte
visual de la producción de
la ópera de Weill que
mañana llega al Teatro
Real. Un montaje que, en
palabras de su director
musical, Tim Murray,
demuestra que vivimos en
un mundo en el que ya «no
existe el dogma».
Para Joan Matabosch,
director artístico del Teatro
Real, esta ópera no sólo
entra en diálogo con el
anterior estreno en el
coliseo madrileño (Dead
Man Walking, estrenada en
2000 e inspirada en el libro
del cual también salió la
película Pena de muerte),

sino que plantea una
panorámica más grande
sobre la programación de
esta temporada, que calificó
de «antipurista» durante la
presentación de la
producción. Matabosch
apuntó que los puristas
«tienen que estar muy
desconcertados», aunque,
dice que el repertorio actual
se mantiene dentro del
límite de lo que puede hacer
el Real «sin saltar por los
aires».
Porque Street Scene no
sólo cuestiona los límites
sonoros, al mezclar
elementos del jazz con otros
del verismo y el music hall
con la vanguardia
centroeuropea. También
desafía el habitual catálogo
temático de la ópera al
presentar unas historias de
miseria, degradación y
hacinamiento en el Lower
East Side de Nueva York.
Una especie de precedente
del West Side Story una
década después. Una
colmena de historias en la
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Javier Perianes
PIANISTA

«La relación personal
no es sinónimo de
entendimiento artístico,
pero la complicidad
ayuda a hacer música»

DOMINGO, 11 DE FEBRERO DE 2018
abc.es/cultura

ABC

Heras-Casado y
Perianes, en su
primer concierto
conjunto en
Nueva York

ABC

Pablo Heras-Casado y Javier Perianes interpretan a Bartók
esta semana en España junto a la Filarmónica de Múnich

Dos músicos de Champions
JULIO BRAVO MADRID

orman parte de la élite internacional de la música de nuestros días, de la Champions sinfónica. Nacieron uno en Nerva, en la provincia de Huelva, y el otro
en Granada, el primero en 1973 y el segundo en 1977. Aquel es quizás el pianista español más relevante en la actualidad y este es nuestro director de
orquesta con mayor proyección internacional. Son –recordando la célebre
muletilla televisiva– amigos y residentes en Madrid... Aunque solo a ratos,
porque desde hace unos años sus vidas transcurren durante buena parte
del tiempo en los aviones, los hoteles
y las salas de conciertos de los lugares
más alejados del planeta. Son Javier
Perianes y Pablo Heras-Casado. Ambos acaban de publicar un disco que
incluye dos obras de Béla Bartók –el
«Concierto para piano número 3» y el
«Concierto para orquesta»– junto a una
de las principales formaciones del mundo: la Filarmónica de Múnich. Con ella
y con el mismo repertorio ofrecerán la
semana próxima en España una serie

F

de conciertos; Palau de la Música de tre los dos, nuestro trabajo conjunto
Barcelona (Lunes 12), Auditorio Nacio- está desprovisto de egos, como debe
nal de Madrid (Martes 13), Auditorio y ser, y nuestro entendimiento es muy
Palacio de Congresos de Fuerteventu- fácil; además, nuesta escala de valores
ra (Jueves 15), Auditorio Alfredo Kraus y nuestro código ético artístico son side Las Palmas (Viernes 16) y Audito- milares. Pero está claro que encima del
rio Adán Martín de Santa Cruz de Te- escenario se nota que somos amigos».
nerife (Sábado 17).
«La relación personal no es sinónimo
«Pablo y yo éramos amigos desde de entendimiento artístico –insiste Pehace tiempo, pero hasta hace aproxi- rianes–, pero la complicidad ayuda a
madamente dos años no
hacer música juntos; de
surgió la oportunidad de
otro modo no estás cómoDiferencia
trabajar juntos», recuerdo al cien por cien».
Heras-Casado:
da Perianes desde el tren
En estos veinticuatro
«Hay que
que le lleva de Londres a
meses transcurridos desreivindicarla,
Hull. No fue en un escede aquel primer concierpero es al tiempo to neoyorquino los caminario cualquiera; el mítico Carnegie Hall acogió
nos de los dos músicos
un elemento
el primer concierto coespañoles –y andaluces–
globalizador»
mún de ambos músicos,
se han cruzado en varias
que interpretaron a Faocasiones; a finales de
lla, Toldrá y Turina con la Orquesta de septiembre de 2016 se unieron en MúSt. Luke y la cantaora Marina Heredia. nich para grabar el disco que presen«Había entre nosotros –corrobora He- tan esta semana, y que ha editado el
ras-Casado desde Múnich– una afini- sello Harmonia Mundi. Los dos expredad personal y artística que nos hacía san su admiración por Béla Bartók, el
presentir que la colaboración entre no- protagonista de la grabación. «Es un
sotros surgiría de un modo muy natu- músico que aúna un lenguaje muy perral, como así ha sido. Hay sintonía en- sonal e individual con una actitud com-

pletamente moderna y vanguardista
–dice Heras-Casado–, pero que al mismo tiempo acude al folclore, a las raíces, a la música popular. Si Stravinski
y Debussy, por ejemplo, tienen ya su
podio en el Olimpo de la música del siglo XX, Bartók todavía necesita algo
más de defensa para ponerle en el lugar que le corresponde».

Enciclopedia y folclore
Los dos conciertos incluidos en el disco y en esta gira son, además, los últimos del catálogo de su autor. Fueron
compuestos en 1943 (el Concierto para
Orquesta) y 1945 (el Concierto para Piano), este unos meses antes de fallecer
en Nueva York; incluso dejó sin completar diecisiete compases. «Las dos
obras son un resumen de su estilo, una
enciclopedia de lo que representa su
música», explica el director granadino. La pieza pianística –completa Perianes– es el más lírico de sus conciertos para este instrumento. «Bartók es
uno de los grandes compositores para
piano. En esta obra aparece su estilo
escarpado, rítmico, muy basado en el
folclore húngaro, especialmente en el
segundo movimiento».
Los dos músicos hacen referencia
al folclore, del que bebe buena parte de
la música del siglo XX y que es la principal fuente de inspiración para los
grandes compositores españoles –Falla, Albéniz, Granados...– «El folclore
está presente prácticamente en todos
los compositores; también en Beethoven, en Schubert... Por eso se puede hablar de universalización –no de globalización– de la música. La música de
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Pablo Heras-Casado
DIRECTOR DE ORQUESTA

«El folclore y la música
folclórica son la
expresión más genuina,
instintiva y primitiva
de cualquier pueblo»

ABC

ABC

Falla o de Granados es española, sí, pero pañola –argumenta Perianes–; Alicia
es universal también, y por eso está de Larrocha, Rafael Orozco, Joaquín
cada vez más considerada fuera de Achúcarro, Esteban Sánchez, firmanuestro país, y es música que merece ron versiones referenciales, pero quiela pena ser interpretada por cualquier ro pensar que no lo son porque fueran
orquesta en todos los escenarios del españoles. Lo grabaron precisamente
mundo». «El folclore es la expresión por la responsabilidad de tocar la múmás genuina, instintiva y primitiva de sica de nuestro país, pero sus versiocualquier pueblo –reflexiona Heras- nes son ejemplares por su calidad como
Casado–, y la música existe por la ne- pianistas. No hay que ser español para
cesidad primaria del ser humano de tocar bien la música española, igual
expresarse en los momentos más trá- que no hay que ser húngaro para tocar
gicos o más alegres; es
bien a Bartók».
una necesidad sin ningún
«En España siempre
Ser español
componente racional o
ha habido músicos de un
«No
hay
que
haber
intelectual. Y esto sigue
nivel extraordinario –denacido aquí para fiende Perianes cuando
siendo así. En cada rintocar bien la
cón del planeta se exprese le pregunta si un músa de manera diferente. música española», sico español de éxito inEs signo de identidad y
ternacional ya no es una
dice Javier
hay que reivindicar la dirara avis–; es algo que
Perianes
ferencia. Pero es al tiemdigo de manera recurrenpo un elemento globalite. Otra cosa es que hazador, porque el sentimiento es común; yan tenido más o menos repercusión
y no solo en el siglo XX, sino a lo largo mediática, más o menos oportunidade la historia de la música».
des, pero no podemos olvidarnos de
Aunque en esta ocasión es Bartók las generaciones anteriores porque noquien ha unido a pianista y director, y sotros, actualmente, somos el resultaa pesar de que el repertorio que ambos do de todos esos grandes maestros. Y
tienen es muy amplio en estilos, épo- yo hablo por mí mismo, por el enorme
cas y autores, la reunión de un solista respeto y admiración que siento por
y un director de orquesta españoles Ana Guijarro y Josep Colom, los dos
suele conllevar, sobre todo en el extran- maestros con los que he pasado más
jero, tocar a alguno de nuestros auto- años. Es verdad –admite– que antes
res (en el caso de un pianista, suele ser podían ser islas y que hoy, sin embarManuel de Falla). «Ser español no es go, tenemos músicos en las mejores orsinónimo de tocar mejor la música es- questas del mundo».
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Heras-Casado y
Perianes se unen
en un tributo al
genial Bartock
● El director y el pianista graban con la

Filarmónica de Munich un disco dedicado al
compositor ● Hoy arranca la gira española
Efe MADRID

El director Pablo Heras-Casado y
el pianista Javier Perianes habían
querido “siempre” grabar la música del “excepcional” Bela Bartok y lo acaban de lograr nada
menos que con la Filarmónica de
Munich: “Son piezas elementales
del siglo XX” y el culmen de su
obra, dice el primero de ellos.
Producido por Harmonia
Mundi, el disco incluye el Concierto para orquesta y la inacabada Concierto para piano número
3 de Bartok, grabadas a finales
de septiembre de 2017 en el Gasteig de Múnich, piezas que se incluirán además en la programade los
ción de una gira
g conjunta
j
dos músicos por España, que
arranca hoy mismo.
Sobre el Concierto para piano
número 3, Perianes, Premio Nacional de Música de 2012, explica que es un “totum revolutum”
en el que Bartok pasa del “lirismo poético y metafísico” del segundo movimiento a un tercer
movimiento más “arrollador”,
en el que muestra sus señas de
identidad “con un estrecho vínculo con el folclore húngaro, las
síncopas o la fuga”.
Heras-Casado, recientemente

nombrado director del Festival
Internacional de Música y Danza
de Granada, no se queda atrás a la
hora de alabar al compositor húngaro y destaca su Concierto para
orquesta como “una de las piezas
elementales de la música del siglo
XX” junto con La consagración de
la primavera de Stravinski y algunas obras de Debussy.
Perianes asegura que las dos
piezas “casan muy bien”, puesto
que pertenecen a la última etapa
del compositor, en las que no
abandona su estilo “más revolucionario” pero se percibe un
compositor “vencido por la enfermedad”, justo antes de morir,
aquejado de leucemia, en su exilio en Estados Unidos.
Las dos composiciones de Bartok suponen el culmen de la carrera del húngaro, las últimas
energías de un compositor que
pretendía asegurar el futuro de su
mujer, Ditta Pásztory, también
pianista, y que dedicó en gran
medida a reivindicar y estudiar la
cultura musical popular.
“Hay muchos compositores del
siglo XX que volvieron a utilizar
elementos folclóricos, como es el
caso de Bartok, pero también en
el de Stravinsky con la música rusa, o incluso Falla, que llega a

G. H.

Pablo Heras-Casado inicia hoy la gira por territorio español.

una sofisticación maravillosa
usando el folclore de una manera no por ello menos auténtica”,
explica Heras-Casado.
A pesar de sus elogios hacia
Bartok y de su amplio currículo
interpretando “a los mejores”
con “las mejores” orquestas, ninguno se atreve a destacar un
compositor predilecto.
El estilo propio de un músico
nace de “la personalidad del artista”, que es la que hace tener un
“sello propio” y entender la música y vivirla de una manera distinta, defiende Perianes.
que
p
q caHeras-Casado apostilla
da compositor nace en un contexto diferente, con un estilo y estética diferenciada y que por tanto
“todos son complementarios”.
“Lo que más me fascina de este
trabajo es meterme en la piel de
los grandes genios y tratar de
comprenderlos y traducirlos,
confiesa el director.
La gira de presentación del disco incluye, además, composiciones de Haydn y Dvorak para que,
según las palabras de Heras-Casado, sea “más atractiva y variada para el público”.

Tanto Bartók como Haydn y Dvorak, añade, comparten un “espacio
geográfico” y un “origen bohemio”
por lo que, a pesar de sus diferencias estéticas y ser de épocas distintas, reunirlos puede ser “un caleidoscopio de la historia de la música en una zona muy interesante”.
En cuanto al trabajo con la Filarmónica de Munich, los dos se
deshacen en halagos: “Es tener al
lado un Ferrari”, describe Perianes, que explica el gran trabajo de
la orquesta gracias a los años de

experiencia junto con Heras-Casado, que, según dice, ha establecido un balance entre la “tradición y sonido de la orquesta” y “su
propias ideas”.
La gira por España arrancará
hoy en el Palau de la Música de
Barcelona, continuará mañana
en el 13 de febrero en el Auditorio Nacional de Madrid y finalizará con Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife los días 15, 16 y
17, respectivamente.

Alfredo Fontecilla, Kena
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Gui-España
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Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

PERIANES I HERAS-CASADO... AMB LA FILHARMÒNICA DE MUNIC. Tota una sorpresa tenir

dues de les figures més internacionals de
l’escena clàssica espanyola com el pianista Javier Perianes i el director d’orquestra
Pablo Heras-Casado, que es presenten
amb una de les millors orquestres d’Europa. Junts interpretaran el Concert per a piano número 3 de Bartók, l’últim que va escriure el compositor i que va deixar inacabat. Però abans la Filharmònica de Munic
toca la Simfonia número 50 de Haydn i
l’enèrgica Simfonia número 7 de Dvorák.
12/II PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

VALERI GERGIEV I LA SEGONA DE MAHLER. La visita que brinda aquest any a Ibercamera el
director del teatre del Mariinski i de la seva orquestra és extraordinària. Serà un luxe escoltar-los en el context del cicle d’orquestres internacionals de L’Auditori interpretant la Simfonia de la Resurrecció,

ART
aquella gran peça existencialista en la
qual Mahler es preguntava sobre la vida
després de la mort. Col·labora amb Gergiev el mateix Cor Ibercamera, que tornarà
a estar en mans de Mireia Barrera.
13/II L’AUDITORI 20.30 HORES

‘ROMÉO ET JULIETTA’ AMB UNA PARELLA DE CINEMA. La versió operística que Gounod va

compondre sobre el clàssic de Shakespeare arriba al Liceu després de 32 anys, i ho
fa amb un muntatge que el mateix Liceu i
la Santa Fe Opera van encarregar al director d’escena britànic Stephen Lawless.
L’acció ja no se situa a Verona sinó a la
guerra civil americana, un conflicte entre
bàndols que Lawless escull per ser l’època
en què va viure Gounod i perquè a més és
més actual en l’imaginari del públic. L’elegant partitura mereixia un repartiment
encapçalat per una parella de cinema com
són la soprano russa Aida Garifullina i el
tenor albanès Saimir Pirgu.
14/II GRAN TEATRE DEL LICEU 20 HORES

JOSEP MASS
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Un nou festival per al turisme cultural
El Liceu, el Palau i
L’Auditori impulsen
una gran cita de
música clàssica
Redacció

BARCELONA

El Gran Teatre del Liceu, el
Palau de la Música Catalana i L’Auditori s’han unit
per crear el festival de música clàssica Barcelona
Obertura Spring Festival,
que se celebrarà del 4 al 17
de març del 2019, amb la
intenció d’ampliar l’oferta
de Barcelona com a destí
internacional de turisme
cultural. Ibercamera i
l’Ajuntament –que hi destinarà 300.000 euros– col·laboren en aquest festival,
que tindrà grans noms de la
música clàssica com ara

Valery Gergiev, Kent Nagano, Diana Damrau, Daniil
Trifonov i Matthias Goerne. A més, es programaran
una quarantena de concerts i activitats gratuïtes
en espais com ara la Casa
Batlló, la Fabra i Coats, el
MACBA, el MNAC o el Museu Picasso.
Barcelona
Obertura
Spring Festival, tal com
van anunciar, dilluns en la
presentació del festival, els
seus impulsors, vol atreure
“els melòmans que viatgen
durant tot l’any per escoltar interpretacions de màxim nivell”. “Es tracta de
persones d’alt nivell adquisitiu d’entre 45 i 75 anys, la
majoria de països com ara
Alemanya, Suïssa, Àustria, Anglaterra, l’Estat
francès, la Xina, el Japó,

Corea i els Estats Units,
que busquen una ciutat
que ofereixi també altres
serveis culturals i gastronòmics”, van assenyalar.
L’objectiu és també “aconseguir que es parli de Barcelona per la qualitat de la
seva oferta cultural, en
lloc de pels seus problemes
polítics o pels atemptats
terroristes”, va indicar
Mateu Hernández, director executiu de la plataforma Barcelona Global, una
de les impulsores d’aquesta iniciativa.
El festival inclou 15
concerts de pagament, entre què noves produccions
com ara la versió de la Novena de Beethoven a càrrec de l’OBC i l’Agrupació
Teatral Señor Serrano, i
les Vespres de Sant Jordi

El director rus Valery Gergiev ■ ARXIU

de Joan Pau Pujol, interpretades per Jordi Savall i
la Jove Capella Reial de Catalunya. El repertori del
festival es completa amb
al·licients com ara La consagració de la primavera”
de Stravinsky, la Tercera i
Cinquena simfonies de
Mahler, el Rèquiem de Victòria, els tres grans cicles
de lied de Schubert (La bella molinera”, Winterreise i Schwanengesang),
Rodelinda de Händel, els
concerts per a piano i orquestra de Rakhmaninov i
la cantata Alexander
Nevsky de Prokófiev.
El festival té un pressupost de prop d’1.500.000
euros i la intenció dels organitzadors és que tingui
continuïtat i se celebri
anualment. ■
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Ciutat oberta

La ‘portavoza’

la presentació al Mobile
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confluència de talent que
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en la qüestió– està condiament del projecte.

La presentació del festival Barcelona Obertura
Classic & Lyric confirma que alguna cosa està canviant en aquesta ciutat, on durant massa temps ha
estat molt estrany veure treballar juntes les institucions culturals. En l’origen d’aquest projecte en què
col·laboren el Liceu, el Palau de la Música, l’Auditori i Ibercàmera, hi ha el desig per part de Barcelona Global d’importar per a la ciutat una fórmula
de promoció que utilitzen poblacions més consolidades en el món de la música clàssica i l’òpera.

Potser no ha estat la interv
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es coneguin els motius de la seva
mort. “Avui he perdut el meu
amic, era un dels músics més talentosos i una de les persones més
intel·ligents que coneixia”, va dir
Husom en un comunicat.
Jóhannsson, pare d’una nena,
és originarideReykjavík, Islàndia.
Va començar la seva carrera com a
guitarrista de rock indie, i va estudiar idiomes i literatura a la universitat. Va rebre a més classes de
piano i trombó, i va aprendre a

compondre i orquestrar de forma
autodidacta.
Considerat un dels més grans
compositors de bandes sonores
cinematogràfiques de l’actualitat,
Jóhannsson va començar el seu
treball en el cinema l’any 2000
amb la banda sonora de la islandesa Icelandic dream. El 2014 va guanyar el Globus d’Or per La teoría
del todo (2014), a més de ser nominat en els Oscar i els Bafta per
aquest film al voltant de la figura
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L’Auditori
de Barcelona
va retre fa uns dies
un homenatge a
Maria Assumpció
Malagarriga,
que durant 15 anys
en va dirigir
el servei educatiu

LA FORÇA EDUCATIVA
DE L’AUDITORI

TRINITAT GILBERT

L’Auditori de Barcelona va homenatjar el diumenge 21 de gener Maria Assumpció Malagarriga, que en va dirigir el servei educatiu durant 15 anys.
L’ictus que va patir fa més de dos anys,
quan era en un congrés sobre cant coral a Porto, l’ha allunyat de la feina al
servei educatiu de L’Auditori.
“Una de les conseqüències del meu
ictus és l’afàsia”, explicava Malagarriga a L’Auditori, ple de gom a gom, el
dia de l’homenatge. “Em costa parlar,
escriure i llegir”, comentava perquè el
públic entengués la proesa que li suposava vertebrar un discurs i, encara
més, tenint en compte l’emoció que
sentia, ja que més de 700 músics, cantaires, mestres, pedagogs, il·lustradors
i professionals li havien preparat un
concert amb fragments interpretats
en directe dels espectacles impulsats
per ella mateixa.
De la seva feina a L’Auditori, Malagarriga en va destacar tot el que no
oblidarà mai. I en va fer una llista. 1) El
profund silenci dels concerts escolars,
dels nens de dos anys. 2) L’ambient de
treball a les reunions de creació d’un
projecte nou. “Ens anàvem reunint,
fins que un dia es produïa un «Paf, ja
ho tenim!» I a partir d’aquí, a caminar”. 3) “La por i l’emoció de cada vegada que estrenàvem un concert, després d’un procés de creació tan llarg i

profund”. 4) “L’explosió de so dins
meu, cada any, en el primer assaig, a la
primera Cantània”. 5) “Recordo la creació de la coral de secundària a l’Escola del Mar. Era dificilíssim, jo cada dia
acabava l’assaig plorant, era molt dur.
Però sabia que funcionaria. I, al final,
va funcionar... Em trobava grups de
nens cantant sols al pati i mestres assajant a les escales”.
UN REFERENT
Al Palau de la Música Catalana, el seu
director, Joan Oller, defineix Maria
Assumpció Malagarriga com una
“persona compromesa a millorar la
vida de les criatures amb la música”.
Oller va coincidir amb ella a L’Auditori, quan ell n’era el director (del
2001 al 2011), i per això s’atreveix a
fer-ne un retrat minuciós. Entre els
valors professionals de Malagarriga,
en destaca “la intel·ligència, la sensibilitat i l’exigència, sempre centrats
en el resultat”.
Joan Oller assenyala que Malagarriga li ha ensenyat que els concerts per
a criatures són “una inversió per omplir de públic adult en un futur”. A
més, Oller assegura que d’ella ha après
que la música ha de ser sempre el centre, “per damunt de narradors i escenografies”. I el tercer aprenentatge, el
més personal, “la capacitat de no ren-

dir-se mai davant de l’esforç d’un repanys per lligar la música amb l’educate”. I exemplifica: “Amb més de 50
ció. “Abans dels concerts familiars,
anys va aprendre anglès”. I ara “ha
fem formació per a les famílies, perquè
aconseguit recuperar-se d’un ictus”,
considerem que tot el que viuen les
afirma Oller.
criatures a casa és molt important, i,
Curiosament, al concert-homenatper tant, els pares han de tenir les eige del 21 de gener Malagarriga es va
nes per fer descobrir als fills la força de
definir a ella mateixa com a
la música”.
tossuda. Ara bé, “els teraGainza recorda que el
peutes i els metges diuen
servei educatiu trebaHo
sabies?
que tinc força de vollava en equip amb
El Sona Bach, Els colors
luntat o que soc consmúsics, il·lustradel metall o el Ma, me, mi...
tant”. I continuava
dors, pedagogs, diMozart són alguns dels
explicant: “En el
rectors d’escena, i
espectacles que Maria
fons és una manera
que tots junts creAssumpció Malagarriga
de ser. Quan tens claaven els concerts i
va crear en la seva etapa
ra una cosa i saps que
tot el que els envolcom a directora del
funcionarà, no l’has de
tava: programa de
servei educatiu de
deixar”.
mà, disc i formació per
L’Auditori
I ho afirmava amb la seals pares i per als mesguretat que dona l’ofici deditres. “Per això cada concert
cat a la música. En el cas de Maria
tenia una força especial; els múAssumpció Malagarriga, 44 anys. Va
sics hi tocaven sense partitura; es mocomençar com a mestra de música a
vien mentre tocaven”, recorda. Tot esinfantil, i va continuar a primària i setava molt ben treballat, perquè la múcundària, en escoles de música, com la
sica entrés ben endins de les criatures.
de l’Orfeó Català, dirigint corals, i treTot aquest llegat el recull el servei
ballant a l’Institut d’Educació de
educatiu de L’Auditori i també Aprol’Ajuntament de Barcelona.
pa Cultura, un departament que treSònia Gainza, directora d’Apropa
balla per poder oferir la programació
Cultura, que cada dia s’havia reunit
de L’Auditori a 3 euros. “La Maria Asamb Malagarriga quan treballaven
sumpció va inspirar l’Apropa, i actualjuntes, ressalta la gran feina que L’Aument el model s’ha estès i reproduït a
ditori ha fet al llarg de tots aquests
altres indrets”, conclou Gainza.✖
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POLÍTICA CULTURAL

Joan Subirats
COMISSIONAT DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

“No crec que la política cultural hagi
de produir continguts culturals”
titució financera amb la qual té el
deute. L’Ajuntament no ha entrat
encara en aquesta operació. Tenim
pendent un contacte amb la institució financera per saber quina és la
situació i poder veure com es pot
desbloquejar.

XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Joan Subirats (Barcelona, 1951)
s’estrena com a comissionat de
Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i té menys d’un any i mig per
consolidar o redreçar les accions
dels seus predecessors, Berta Sureda i Jaume Collboni.

I què passarà amb l’Hermitage?
En el cas de l’Hermitage hi ha tres coses. Primer, saber si el seu projecte
encaixa, si cobreix un buit a la ciutat.
Segon: ¿és un projecte artístic que té
solidesa i continuïtat, és a dir, les peces que venen són de qualitat, s’hi estaran un temps? I tercer, ha de ser un
projecte sòlid financerament perquè
tenim la sensació que altres vegades
aquest tipus d’operacions han acabat
trucant a la porta de l’Ajuntament.
No diem que no a l’Hermitage, diem
que en primer lloc volem estar segurs
d’aquests elements.

¿Les polítiques culturals públiques
han de crear continguts culturals?
No crec que l’administració hagi de
produir continguts culturals, sinó
que el que han de fer les institucions
és, a partir d’uns valors determinats, i això és important perquè no
tot val, reforçar les capacitats culturals que existeixen des del punt de
vista social.
Quins valors?
Autonomia personal, igualtat i diversitat són, per a mi, peces clau. Per
tant, les polítiques culturals haurien de contribuir a fer les persones
més capaces d’assumir de manera
autònoma els reptes que tenen davant, i no haurien de confondre
igualtat d’oportunitats amb igualtat
de possibilitats, perquè la igualtat
d’oportunitats genèrica no existeix.
Les condicions de partida de la gent
són molt diferents i, per tant, no
pots tractar igual situacions que són
desiguals d’entrada. I l’aspecte de la
diversitat és molt important. Tendim a fer polítiques per a tothom, i
aquest tothom cada vegada és
menys gent. És molt complicat voler fer polítiques culturals que tendeixin a ser democràtiques i universals i que al mateix temps reconeguin aquesta diversitat.
¿Són valors que s’han aplicar tant
a l’òpera com a la música de carrer?
Si t’hi fixes, el reconeixement de la
tradició de la rumba que s’ha fet
amb els murals al Raval no té per

CRISTINA CALDERER

què ser contradictori amb la importància que té el Festival Barcelona
Obertura que es vol llançar des del
Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música com una manera de reforçar
una oferta cultural que és molt diferent de la rumba. El que és important és que aquestes institucions de
música clàssica tinguin la sensibilitat per entendre que han d’anar
més enllà dels seus públics naturals.

Música, ¿podem incorporar en el
seu contracte que faci una masterclass en una escola de música municipal? Potser estarà encantat.
Aquest element ens farà generar un
valor afegit que anirà més enllà de
l’estricte valor que implica que Barcelona tingui una oferta de cultura
musical clàssica que sigui comparable a la d’altres ciutats –que és important–, perquè també ens incorporarà aquesta idea de fer més accessible l’alta cultura a altres nivells.

lona Obertura els preus no seran
precisament populars.
Aquí és on hem de jugar amb una
certa imaginació. Si ve un artista de
primer nivell al Festival Obertura i
fa un concert al vespre al Palau de la

L’Ajuntament ha intervingut econòmicament per salvar projectes
com el Tantarantana i l’Arnau.
Passarà el mateix amb El Molino?
En aquests moments hi ha una relació entre l’antiga propietària i la ins-

Valors
“Autonomia
personal,
igualtat i
diversitat
Una altra cosa és l’accés a l’oferta són, per a mi,
artística, perquè al Festival Barce- peces clau”

¿Ha parlat aquests dies amb Pepe
Serra, el director del MNAC?
Sí. Hi ha una proposta del MNAC
molt clara d’intentar fer servir el pavelló Victòria Eugènia com a ampliació del MNAC. Ells són conscients
que són molts metres quadrats i que
la inversió és molt elevada, i estarien disposats a veure solucions més
complementàries o híbrides per als
seus usos, però aquí ens falta la interlocució de la Generalitat. L’acord
que hi ha per part de l’Ajuntament és
fer la inversió per netejar i consolidar el pavelló, un edifici pensat per
no durar i que té unes condicions físiques molt febles.
Si Ada Colau surt reelegida, ¿seguiria com a comissionat de Cultura?
Encara m’ho he de pensar. Això té
un nivell d’intensitat a la qual no estava acostumat, i haig de veure si a
la meva edat, que és ja una edat provecta, puc seguir fent aquesta feina.
Al final d’aquest procés, si es donés
la situació, ja en parlaríem. No dic ni
que sí ni que no.e
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Més notes disperses

D

iumenge passat, al Palau de la Música, Salvador Mas va oferirnos, dirigint l’orquestra Camera Musicae,
una versió memorable de la simfonia anomenada Heroica de Ludwig
van Beethoven. L’orquestra, jove,
dinàmica, amb un feeling entre els
músics envejable, la vaig veure una
mica com un símbol del país que
volem: tècnicament impecable, coratjós, confiat en el director. La
lectura que va fer Salvador Mas de
l’Heroica ja he dit que va ser memorable. Ens va presentar una partitura neta, desbrossada de gangues romàntiques, en la qual, quan
s’apaivagava el furor i la passió
(Sturm und Drang), sobre les aigües clares d’uns acords nostàlgics,
apareixia encara l’ombra allargada
de Mozart. Llavors vaig pensar que
quan Beethoven va escriure l’Heroica només feia deu anys que Mozart era mort. La tradició…
Sembla que la partitura de la simfonia ostenta una dedicatòria rascada brutalment. Beethoven havia dedicat l’obra a Napoleó i la simfonia es
titulava Bonaparte. Quan Napoleó es
va autocoronar emperador a NotreDame, Beethoven, que l’admirava
com a revolucionari, va decidir que
ja no era digne d’aquella simfonia.
Va rascar el seu nom violentament.
Només en queda un “te” final delator. Ara la simfonia es diu Heroica,
un títol molt més universal.
Aquests dies de finals de gener i
primers de febrer, dies alciònics,
d’anticicló, de tramuntaneta, de
cels clars i durs i transparents, d’una
visibilitat sorprenent, són una meravella. Mimoses florides, d’un groc
esclatant sobre el blau intens, oriços
a punt de mel. Per a mi, amb alguns
dies assolellats d’octubre, són els
millors dies de l’any. La posta es va
retardant, la llum creix, la primavera s’anuncia amb les flors dels ametllers, la glòria de Mallorca.
Que en seríem de feliços si no fos
per la guerra. Aquesta guerra que
hem de suportar cada dia. Presos
polítics, insults, insídies, vexacions.
Temor i tremolor constants perquè, de fet, som més de dos milions
de delinqüents, i la força bruta de
l’Estat pot decidir inculpar-nos a
tots. Però som indestructibles. I
abans que no em facin una lobotomia perquè no pugui ni tan sols
pensar en el concepte d’independència, vull dir que ja poden desca-

A Espanya tothom calla.
¿Tots consideren que
el desig de llibertat
i d’autodeterminació
és una cosa abominable?
A vegades em pregunto
com és que tants habitants
de Catalunya volen ser
espanyols d’aquesta
Espanya de la injustícia

NARCÍS COMADIRA
ESCRIPTOR I PINTOR

bezar el que vulguin. Som com les
sargantanes, que, quan se’ls talla la
cua, diuen que en treuen una altra.
Nosaltres, si se’ns descabeza, també en sabem treure un altre, de cap.
Aviat, diuen, els partits independentistes seran il·legals. Aviat, respirar serà il·legal. Catalunya està
ocupada i els ocupants no marxaran pas. El 155 durarà per sempre,
el nostre autogovern, que ja era
prou raquític, es convertirà en un
autogovern d’opereta. Simulació.
Cal continuar fent-los el joc? ¿Podem continuar jugant al com-sifóssim? Luter va dir que qui lluita
amb merda, guanyi o perdi, en surt
emmerdat. Hem de trobar la manera de mantenir-nos nets. La persistència, la unitat, el pacifisme estan
bé. Però a vegades, en les hores més
baixes de la desil·lusió, cal fer un esforç per no perdre-ho de vista.
El que no entenc és el silenci flagrant de les bones persones que hi ha
a Espanya. Vull suposar que encara en
queden. Sobretot no entenc el silen-

ci dels intel·lectuals. Hi ha alguna notable excepció que confirma la regla,
sí. Però a Espanya tothom calla. ¿Tots
estan comprats? ¿Tots consideren
que el desig de llibertat i d’autodeterminació és una cosa terrible i abominable? ¿Tots pensen que només és
per a ells? ¿Que els altres no hi tenim
dret? ¿Només és l’estat espanyol que
té dret a la sobirania? Per què?
De fet, penso que la nostra lluita
és una lluita d’emancipació. Fa més
de tres-cents anys que vivim ocupats, amb la llengua perseguida i les
institucions captives. A vegades
l’ocupant es relaxa i podem aixecar
una mica el cap. Però quan, com ara,
ha vist que va de debò, que l’independentisme creix, que perilla la sagrada unidad d’Espanya, que de sagrada no en té res i que com a unitat no ha existit mai, en comptes de
preguntar-se el perquè del fenomen, l’ocupant s’enverina, la força
bruta s’exacerba i, no podent enviar l’exèrcit per les raons que tots sabem, es dota l’exèrcit judicial d’armes sofisticades d’il·legalitat cínica. És un altre exèrcit encara permès. També n’hi ha un altre: els
mitjans. La mentida continuada,
l’aquissament en contra de Catalunya, la grolleria, la devaluació de
l’enemic (Catalunya no té idees), la
insídia persistent, l’insult…
A vegades em pregunto com és
que tants habitants de Catalunya
volen ser espanyols d’aquesta Espanya de la mentida i la injustícia.
No ho entenc, de debò.
FRANCESC MELCION
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Els nazis es queden
a Montjuïc fins al maig
Més de 80.000 persones han passat per l’exposició sobre la Barcelona nazi
S.M.
BARCELONA

L’amor que professava una part de
la societat barcelonina per Hitler
suscita força interès. El maig passat, després de quatre anys d’investigacions, els historiadors Mireia
Capdevila i Francesc Vilanova van
destapar aquesta admiració a Nazis
a Barcelona. L’esplendor feixista de
postguerra (1939-1945) (L’Avenç,
Ajuntament de Barcelona i Fundació Pi i Sunyer), que ja ha arribat a
la segona edició i se n’ha fet una
versió en castellà. Part del miler
d’imatges que els dos historiadors
van localitzar als arxius s’exhibeix
des del novembre al castell de
Montjuïc, a l’exposició Nazis i feixistes, l’ocupació simbòlica de Barcelona (1939-1945), que ja han visitat més de 80.000 persones. Arran

Invasió
L’exposició fa visible l’ocupació
de la ciutat amb esvàstiques i
actes feixistes
de l’èxit s’ha decidit prorrogar-la:
s’acabava el 23 de febrer i ara
s’allarga fins al 30 d’abril.
“És una Barcelona molt desconeguda per molta gent, són imatges
molt potents que fan visible l’ocupació de la ciutat amb esvàstiques
i actes feixistes. El cor de la capital catalana bategava a ritme alemany”, diu Capdevila. Com es pot
observar al mapa amb què comença l’exposició, el centre de Barcelona es va omplir de seus de l’amic
nazi: el Banc Alemany Transatlàntic, la Cambra de Comerç Alemanya, la Casa Alemanya de Barcelona, el Mercat d’Artesania Alemany,
el Col·legi Alemany...
A l’exposició es fa visible que
molts edificis emblemàtics es van
engalanar amb esvàstiques. “Hi havia la implicació i la simpatia d’una
part de la societat que cedia edificis
a cost zero a l’amic nazi”, explica
Capdevila. Les esvàstiques van onejar a la Universitat de Barcelona
amb motiu de l’Exposició del Llibre
Alemany. Per a l’Exposició d’Arquitectura Moderna Alemanya, l’Ajuntament va cedir gratuïtament l’edifici del Museu d’Art Modern a la
Ciutadella, l’actual Parlament. Els
aniversaris de Hitler se celebraven
al Palau de la Música i el Teatre Tívoli, i el Coliseum i el Cinema Victòria eren l’escenari de les grans festivitats alemanyes.

Visita del líder
nazi Gustav
Adolf Scheel a
Barcelona.
ARXIU FOTOGRÀFIC DE
BARCELONA

“Els nous amics alemanys van arribar per aire i per mar, ho van fer
amb la complicitat de totes les autoritats, i això ho fem visible”, diu
Capdevila. Hi ha fotografies de l’arribada de nazis a un devastat aeroport del Prat i al port de Barcelona.
A l’exposició s’explica, per exemple,
que al port es va fer evident que la
neutralitat de Franco era mentida.
Hi va haver un intercanvi de presoners el 1943 i el tracte no va ser el
mateix per als britànics i els alemanys: “A les esposes alemanyes els
donaven rams de flors i a les britàniques no, a l’oficial alemany se’l va
allotjar al Ritz i se li va pagar tot i el
britànic va haver de dormir a casa
del representant del seu país”.
L’Ajuntament de Barcelona
també va rebre amb tots els honors

les delegacions d’amics alemanys i
italians, i s’hi veien sovint homenatges i condecoracions. Les estacions de França i del Nord són un
altre escenari d’aquestes simpaties.
El 27 de novembre del 1941 van acollir la sortida de més de sis-cents
“productors”: voluntaris per anar a
treballar a les fàbriques i indústries alemanyes. Aquell mateix hivern
es van enviar més de vuit-centes
caixes d’obsequis, per valor de
76.000 pessetes, als voluntaris de la
División Azul.
La investigació de Capdevila i
Vilanova sobre els primers anys de
la postguerra a Barcelona no s’acaba aquí. Ara fan recerca sobre l’altre bàndol, el rastre de francesos i
britànics durant aquells primers
temps sota la dictadura.e
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El festival Barnasants ret homenatge a Ramon Muntaner,
allunyat voluntàriament dels escenaris des de fa tres dècades

Fidel al seu silenci
obra absolutament magnífica”.
La figura i la música de Muntaner van començar a agafar
nom el 1975 quan va fer de teetirat dels esceloner de Lluís Llach, integrant
naris des de fa tres
una promoció en la qual hi hadecennis, el canvia altres noms destacats com
tautor
Ramon
Joan Isaac o Marina Rossell, i
Muntaner és conamb una obra discogràfica residerat, tot i així, com un dels
marcable. Després d’aquell prigrans de la nova cançó. Ara,
mer Cançó de carrer,
avui, trenta anys deson va musicar diversos
prés d’haver dit adéu
poetes, Muntaner va
al directe, les cançons
il·luminar Presagi, que
del músic i cantant de
va dedicar monogràCornellà de Llobregat
ficament a la poesia de
(1950) tornaran a soMiquel Martí i Pol i
nar en tota la seva esque va presentar al
plendor gràcies a alPalau de la Música.
guns amics i col·legues
Per cert, que en l’esde professió.
mentada presentació
El festival Barnad’aquest concert d’hosants ha volgut, en una
menatge de fa uns dies
mateixa operació, reel mateix Muntaner va
cuperar algunes de les
recordar que ell no va
seves composicions
ser la primera persona
més emblemàtiques i
que va musicar Martí i
retre-li
homenatge
Pol sinó que ho va fer
amb una vetllada-conRafael Subirachs.
cert antològic batejat
Joan Isaac va reamb el nom de Cançó
conèixer per a l’acte
de carrer, títol del seu
d’avui la dificultat
primer disc, que tind’elaborar una escadrà lloc avui al Teatre
leta de cançons i que
Joventut de l’Hospitafinalment es va decanlet de Llobregat (20 h).
tar per enfocar el conTot i que el mateix
cert en la primera èpoMuntaner serà preca de Ramon Muntasent aquesta nit al teaner, on “hi havia una
tre, la seva participaJUAN MIGUEL MORALES
força impressionant”.
ció es reduirà, a tot esIsaac també va indicar
tirar, a algun tipus de Una imatge de Muntaner del 1993
que tenia molt clar que
parlament al final. Sí
havia de ser un espectacle
que hi cantaran intèrprets de
intergeneracional amb músics
diferents generacions com Joan Manuel Serrat,
del país de diferents edats, com
Joan Manuel Serrat, Gemma
és el cas de Joan Manuel Serrat,
Humet, Eduard Iniesta, Sílvia Roger Mas o Joan
Comes, Rusó Sala, Enric Her- Isaac cantaran alguns que interpretarà una cançó
amb Gemma Humet. Per la senàez, Roger Mas, Borja Penalva banda, Muntaner va aclarir
ba, Turnez & Sesé, Joan Isaac i dels seus temes
que no pensava cantar en el mael grup Coses.
més emblemàtics
croconcert, tot i que no va desAmb aquesta iniciativa es vol
cartar dir alguna cosa al final de
reivindicar, segons el director
del cicle Pere Camps, el notable xer en la presentació de l’acte l’acte. “No tinc previst cantar.
llegat musical i poètic de Mun- aquesta mateixa setmana la De fet quan ho vaig deixar vaig
taner, que després de dedicar importància de reivindicar dir que no tornaria a fer-ho i no
gairebé dues dècades (1970- l’obra de Muntaner als anys és postura; és tan senzill com
1989) a la creació musical a setanta i vuitanta perquè “sem- que no tinc ganes de fer el ritravés de concerts, nou discos i pre he pensat que va deixar una dícul”.
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

R

C R Í T I CA D E F O L K

component per a música, teatre, cinema i televisió, es va
concentrar en la gestió cultural.
Des del 1996 és el responsable
de la delegació de la Sgae per a
Catalunya i les Balears.
El cantautor Joan Isaac, coetani de Muntaner, productor
musical de la nit i gran impulsor de la iniciativa, va reconèi-

Indi
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Sant Jo

12 Febrero, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 2263

TARIFA: 2213 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 473 CM² - 52%

SECCIÓN: ESPAÑA

ABC

LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018
abc.es/espana

Millet, uno de los 18
reos de más de 80
años en Cataluña
∑Los reos de avanzada edad apenas son un 1%
pero van en aumento desde hace una década
JESÚS HIERRO
BARCELONA

F

èlix Millet, de 82 años, ingresó a las 18.30 horas del
lunes pasado a bordo de
una ambulancia en el centro penitenciario de Brians
1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). A la misma hora, en
una furgoneta de los Mossos d’Esquadra, entraba quien fuera su mano derecha para expoliar el Palau de la Música durante una década: el septuagenario Jordi Montull. Lo hacían después
de que el tribunal decidiese que los
exmandatarios de la institución tengan que esperar entre rejas la resolución del Supremo a sus recursos contra la sentencia que les condenó a nueve años y ocho meses (Millet) y a siete
años y seis meses (Montull).
¿Es habitual o una excepción que
personas de avanzada edad estén en
la cárcel? A día de hoy en las prisiones
catalanas hay 89 reos de 70 años o más.
Únicamente representan el 1,1% del total de la población penitenciaria. De
estos, 18 tienen una edad de 80 años
o más. Entre ellos, el saqueador confeso del Palau. Son datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Consejería de Justicia de la
Generalitat de Cataluña.
El número de presos de edad avanzada, pese a ser casi testimonial, no
ha dejado de crecer en la última década. En 2005 había sólo 27 presos de 70
años o más. A fecha de 31 de diciembre de este año eran 76, un 0,9% de la
población reclusa, y esta semana 89.
¿A qué se debe este incremento de
los últimos años? No hay estadísticas
publicadas sobre el perfil delictivo de
estos ancianos abocados a pasar en la
cárcel sus últimos años de vida, lo que
dificulta el análisis y las conclusiones.
Pero fuentes judiciales consultadas
por ABC apuntan algunas pistas. Señalan que una explicación podría ser
el incremento de las condenas por casos de pornografía infantil y también
de los delitos económicos, en los que
en ocasiones las tramas buscan testaferros de edad avanzada para esconder operaciones ilegales y defraudaciones fiscales. Por otra parte, la edad
media de la población general ha aumentado y esto tendría su correspondencia en las prisiones.
¿Tienen más beneficios penitenciarios los reclusos mayores que el resto
de los presos? Para contestar a esta

pregunta debe hacerse una diferenciación entre el encarcelamiento por
una condena en firme o debido a una
entrada prisión preventiva de quien
está a la espera de juicio o aguardando por la resolución de un recurso. Éste
es el caso de Millet y Montull.
En la prisión preventiva –para garantizar que el encausado no se fugue,
no destruya pruebas o no reincida–, el
Código Penal no hace una discriminación por edad. Eso sí, la situación carcelaria puede ser atenuada con un
arresto domiciliario si un hipotético
delicado estado de salud así lo requiere, y siempre vigilados por la policía.
Respecto a los que están en la cárcel cumpliendo condena y tienen más
de 70 años, estos sí que «con unos requisitos determinados pueden conseguir la libertad condicional más deprisa», según el vicepresidente de la
sección de derecho penal del Colegio
de Abogados de Barcelona, Miquel Capuz. Así lo establece el artículo 91 del
Código Penal: «Los penados que hubieran cumplido la edad de setenta
años, o la cumplan durante la extinción de la condena, y reúnan los requisitos exigidos (...) podrán obtener la
suspensión de la ejecución del resto
de la pena y la concesión de la libertad condicional». ¿Cuáles son esos requisitos? Principalmente, estar clasificados en tercer grado –semilibertad–,
tener buena conducta y, cada vez más
importante, haber pagado la responsabilidad civil derivada del delito.

2 NOCHES en HO
BARCELÓ TORRE
+ 2 INVITACIONE

Asistencia en la cárcel
Pese a que dentro de la cárcel son uno
más, el estado de salud de estos presos puede merecer de una atención especial. Millet y Montull pasaron sus
dos primeras noches en la enfermería. En esta área los servicios sanitarios pueden estar más pendientes de
ellos que en el módulo ordinario, donde los reos duermen los primeros días
antes de ser clasificados y llevados al
módulo correspondiente.
El miércoles, Millet y Montull fueron trasladados a Brians 2, situada a
apenas un kilómetro de la primera. En
la zona de enfermería de esta prisión
están desde entonces. Según fuentes
penitenciarias, esta cárcel, tiene una
área sanitaria más moderna.
Los dos están condenados por un
desvío de 23 millones y por usar la entidad para canalizar las «mordidas»
que CDC cobró a Ferrovial a cambio
de obras públicas.
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Qui és la X? Qualsevol cas de corrupció necessita una X, la persona que és al cim de la piràmide. Aquesta, estranyament, no surt mai a la llum,
com ha passat en el cas Palau, on la incògnita continua oberta

La X del cas
Palau: el
secret més
ben guardat
Anàlisi
Josep Callol

L

a setmana vinent
serà més divertit.
Això és molt avorrit». Aquesta curta
frase pronunciada
per Jordi Montull en
finalitzar el primer dia del judici
va encendre totes les alarmes. Ja
feia dies que s’especulava amb un
possible pacte entre els dos principals acusats (ell i Fèlix Millet)
amb la fiscalia amb l’objectiu de
rebaixar la pena per evitar que
Gemma Montull anés a presó.
Jordi Montull, amb ironia i un
cert cinisme, confirmava que els
ocellets cantarien quan els toqués
declarar. Ningú no sabia, a excepció d’ells dos, fins on arribarien.
Les estratègies de les defenses de
Convergència i el seu antic tresorer, Daniel Osàcar, davant del
dubte es van afanyar a renunciar
ni més ni menys que a  testimonis, la majoria dirigents i exdirigents de CDC.
Una sola frase que va fer tremolar tot l’establishmentconvergent.
Fins on arribaran Millet i Montull? Aniran més enllà dels dos càrrecs tècnics Carles Torrent (extresorer ja mort) i Daniel Osàcar?
Arribaran a algun responsable
polític? Revelaran la X del cas Palau?
La memòria selectiva de Millet
i les passades de pilota entre un
acusat i l’altre perquè algunes de
les dades clau continuessin en el
més estricte dels secrets va jugar
a favor del partit. Els seus dirigents van respirar tranquils quan
l’expresident del Palau de la Música deia en seu judicial: «Desconec si hi havia algú més en aquest
entramat».
La sentència recull clarament
els «oblits» de Millet: «Va manifestar que Ferrovial feia dona-

cions al Palau perquè els diners
anessin a CDC a canvi d’obra pública que Convergència li donava.
Així mateix, ha manifestat no recordar quan es va iniciar això, i va
asse-nyalar que ho devia saber
Jordi Montull. [...] El partit, CDC,
sabia que els diners se li lliuraven
perquè s’adjudiqués obra pública
a Ferrovial, però desconeixia com
es feia dins de CDC, i si hi havia
algú més per sobre dels tresorers
en aquest entramat».
Què va passar en realitat? Res
de nou. Millet i Montull van canviar la declaració pel que fa a Convergència, però no van dir res que
la fiscalia no tingués documentat.
Les proves de la causa (i la sentència ho deixa molt clar) ja apuntaven abans de la declaració dels
dos acusats a un finançament del
partit a través de comissions
d’una empresa privada (Ferrovial) que rebia adjudicacions de
les administracions que controlava la mateixa formació política.
Ja veurem com acaben els recursos presentats, però la secció
desena de l’Audiència de Barcelona destina bona part dels prop
de  folis de la sentència a justificar les anades i vingudes de diners entre administracions, Ferrovial i Convergència, passant
pel filtre del Palau de la Música i
amb la consegüent comissió per
al duet Millet-Montull.
Sense necessitat de recórrer a
converses telefòniques, és impressionant la gran quantitat
d’anotacions, entrades i sortides
dineràries entre comptes bancaris, adjudicacions d’obra pública
lligades a les comissions, percentatges mil·limètrics entre el cost
dels concursos i el que es pagava
a CDC... En fi, que les declaracions de Millet i Montull en el judici només són un complement
del que ja hi havia sobre la taula
del tribunal.
No revelen la X, no expliquen
amb qui van pactar l’entramat, no
diuen qui hi havia per sobre dels

dos extresorers, no aporten cap
gran revelació al procés.
Els esforços per trobar algú més
enllà dels dos extresorers són evidents durant la instrucció i el judici. Els resultats són inútils i la
impotència dels tres magistrats
no es dissimula.
Un dels fragments de la sentència deixa en suspens una pregunta: «Només des de l’existència
d’un tràfic d’influències i l’abonament de comissions per aquest
tràfic es pot entendre el contingut
de la carta, o dit d’una altra manera, aquesta acredita l’existència
d’aquell. Fèlix Millet, president
del Palau, es dirigeix al director
general de la Divisió de Construcció de Ferrovial dient-li que l’havien informat de l’adjudicació
d’una obra a Ferrovial i l’import
d’aquesta. Qui l’havia informat?».
La qüestió queda en suspens.
Ningú no l’ha contestat mai.

LES FACTURES
«SORPRENENTS»
 Així qualifica el tribunal algu-

nes de les factures localitzades
entre la documentació del Palau
de la Música. Com a mostra: «La
diferent forma de facturar és sorprenent i, si la comparem amb altres factures, la sorpresa augmenta. Una factura de la mateixa Letter Graphic a Yamaha per import
de , euros, IVA inclòs, té 
diferents treballs individualitzats
( línies escrites per descriure),
cadascuna d’elles amb el seu import per unitat o milers d’unitats».
ELS BITLLETS DE 500
AMAGATS A LA CAIXA FORTA
 És especialment significatiu
com descriuen els magistrats la
manera com es feien els pagaments en metàl·lic a Convergèn-

X

cia. Una de les testimonis relata
clarament on estaven amagats i
com estaven classificats els diners: «A la planta de presidència,
en un petit despatx que era l’office, hi havia una caixa forta [...] i
que en l’interior hi havia sobres
amb bitllets de  euros. Que només hi havia sobres [...] i en cada
sobre estava apuntada la quantitat que hi havia al seu interior i
que hi havia dos o tres sobres bastant grossos».
VINCULACIÓ «DIÀFANA»
ENTRE CDC I LES MESES
DE CONTRACTACIÓ
 El tribunal és especialment
dur en el moment de valorar fins
a quin punt és manipulable una
mesa de contractació per aconseguir que un concurs acabi en
mans de l’empresa que més interessi. Sobre això no en té cap dubte, i en tres ocasions i després
d’analitzar tres grans contractes
que va guanyar Ferrovial (Sèquia
Bellet, Pavelló de Sant Cugat i L del Metro de Barcelona), conclou que «la vinculació entre comissió tècnica, taula de contractació i òrgan de contractació i la
vinculació amb CDC apareix diàfana».
No s’està de recordar que «Carles Torrent i Daniel Osàcar, com
a tresorers o responsables de finances de CDC, comptaven per
a l’exercici d’aquesta responsabilitat amb una relació personal
tant amb altres membres del partit com amb els membres de les
meses de contractació que havien estat designats per corporacions locals o l’executiu de la Generalitat de Catalunya governats
per aquella formació política».

ASSEGURAR-SE EL FUTUR
DEL PARTIT POLÍTIC
 Els tres magistrats (Montserrat
Comas, José Antonio Lagares i Julio Hernández) es mostren molt
clars sobre què pretén Convergència en l’entramat i elaboren
una hipòtesi sobre el perquè
s’han amagat les persones situades per sobre dels tresorers. «El
cap visible d’aquest entramat
d’influències és una persona
d’indubtable importància en el
partit, com és el tresorer, però al
qual no se’l dota de cap funció, ni
càrrec representatiu, que pogués
comportar que concorregués en
el mateix la qualitat de funcionari
públic, per evitar amb això una
possible imputació per suborn en
cas de descobrir l’entramat».
I quin és l’objectiu final? Doncs
aquesta resposta la tenen clara:
«Portar a terme determinades actuacions que consideraven indispensables per assegurar el futur
de la seva formació política, futur
que pretenia assegurar amb l’ingrés d’importants quantitats de
diners per al seu finançament».
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AL TWITTER
MIRE
@mireia30

«La disfressa del
meu fill: Agent Rural.
No podien escollir
millor tema que ser
els Superherois més
propers»
GUILLEM MARTÍNEZ
@Guillemmartnez

«El primer que
necessites per
enganyar una
societat és una
societat amb la
ferma voluntat de
ser enganyada. El
pitjor de tot és això»
JOANOT BLEACH
@bcn_bleach

«Albano ja és
tertulià de RAC1,
comentarista de
TV3 i columnista de
NacióDigital. Amb
aquest ritme, el
veurem al Palau de
la Música i a la
Coronela de
Barcelona abans no
acabi l’any»
CARME FORCADELL
@ForcadellCarme

«Estic convençuda
que si @elsa_artadi
hagués estat un
home ningú no
hauria qüestionat la
seva capacitat,
malauradament el
masclisme és molt
present en tots els
àmbits de la nostra
societat. Cada dia
ens ho demostren»

nes a los medios e
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Fèlix Millet y
Jordi Montull
ingresan en
prisión

La Audiencia de Barcelona envió esta semana a prisión a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, ante la «alta
probabilidad» de que pretendan fugarse, mientras esperan que sea firme la
sentencia que les condenó a sendas penas de nueve y siete años de cárcel
por el millonario expolio.
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Fèlix Millet i Jordi Montull
demanen llibertat envers
les mesures del "cas Palau
Fèlix Millet i Jordi Montull van
demanar ahir davant l'Audiència
a Barcelona la posada en llibertat arran de la sentència del 'cas
Palau' d'enviar-los a la presó. A
més a més, van exigir la imposició per part del tribunal de mesures cautelars "menys greus",
com ara les compareixences periòdiques davant dels tribunals.

Ambdós condemnats van
mostrar súpliques. La defensa
de Montull, l'advocat Jordi Navarro, va titllar "d'il·lògic i arbitrari afirmar que la pena imposada" al seu client "augmenta el
risc de fuga", argumentant que
"no tindria especial arrelament
al territori espanyol, ja que sempe ha viscut a Catalunya".
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Millet i Montull demanen
sortir de la presó i acusen
el tribunal d’«arbitrari»
L’expresident del Palau de la Música cita el cas d'Urdangarin, que està en

llibertat malgrat viure a l'estranger a l’espera que la sentència sigui ferma
EUROPA PRESS BARCELONA

■ L'expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet i la seva mà
dreta, Jordi Montull, condemnats
per l'espoli de l'entitat musical,
han recorregut davant l'Audiència
de Barcelona la decisió d'enviarlos a presó provisional mentre la
sentència no sigui ferma, i acusen
el tribunal d'«arbitrari» i de basarse en conjectures i prejudicis a
l'hora de valorar el risc de fugida.
Els dos condemnats han presentat sengles recursos de súplica.
Els dos demanen que se'ls posi en
llibertat i que, en tot cas, s'acordin
mesures cautelars menys oneroses, com ara compareixences periòdiques en el jutjat.
En els recursos -que es van presentar davant la Secció Desena de
l'Audiència de Barcelona, el tribunal que va enjudiciar el cas i que
ara ha adoptat la mesura de presó
provisional- les defenses lamenten que sigui el mateix òrgan el
que ha adoptat les dues decisions
i que a més no tinguin dret a acudir a una instància superior per
recórrer, ja que ara només els queda la possibilitat de presentar un
recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional.
Condemna anticipada
Millet assegura en el seu recurs
que la decisió adoptada «resulta
incompatible amb la finalitat legal
ni constitucional de la greu mesura cautelar acordada, per convertir-se en una bestreta en tota regla
de l'execució de la condemna pro-

La sortida de Fèlix Millet del TSJC després de la vista oral. ACN

visionalment imposada». En el
seu recurs, els dos rebutgen l'argument del tribunal que no tenen
arrelament a Espanya per justificar el risc de fugida, al·legant que
porten tota la vida vivint a Catalunya i que és on tenen la majoria
del seu entorn familiar. «De debò
no constitueix arrelament estar
durant  anys residint en un mateix lloc?», es pregunta l'advocat
de Millet, Abraham Castro.
A més, cita la decisió de la Secció  de l'Audiència de Balears en
el cas Nóos, que va decidir mantenir en llibertat el principal acusat, el marit de la infanta Cristina,
Iñaki Urdangarin, després de la
sentència condemnatòria, a l'espera que sigui ferma, malgrat que

aquest encausat resideix a l'estranger. Assenyala per a això l'argumentació d'aquest tribunal en
un acte del  de febrer del ,
que va tenir en compte que, malgrat les penes sol·licitades i a la
sentència condemnatòria, rebutjava la petició de presó provisional
perquè els acusats «en cap moment han tractat d'eludir l'acció
de la justícia».
Compleixen amb la justícia
En aquesta línia, tant Millet com
Montull argumenten que en els
nou anys que dura el procediment sempre han contestat a la
crida de la justícia i a més han confessat i han dipositat fiances per
reparar el dany causat, segons ells.
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RELLOTGE ATURAT

Variables en el camí
cap a la investidura
d’un candidat «legal»

Elsa Artadi, que aquesta setmana ha sonat com a possible presidenta «legal»
EP

CAUTELARS DE PRESÓ

ELS TEMES: el rellotge aturat, els del Palau entre reixes, els del
procés també, Albiol s’acomiada del Senat, Correa assenyala
Rajoy, Ciutadans s’enfila, TVE fa el joc al tabarnio Boadella
Xavier
Domènech
MANRESA

E

l  d’octubre Esquerra va
pressionar amb força Carles Puigdemont perquè es
desdigués de convocar les eleccions anticipades acordades la nit
anterior, i mantingués l’aposta
més radical. El president va cedir,
per aquesta i altres pressions, i va
mantenir el full de ruta cap a la posada en marxa de la República. No
n’hi va haver, i en canvi ell va acabar a Brussel·les amb quatre consellers, mentre altres membres
del Govern entraven a la presó
(dos encara hi són). Ara els papers
han canviat. Puigdemont i el seu
entorn volen que el Parlament desafiï l’Estat investint-lo president
contra els advertiments del Tribunal Constitucional, i és Esquerra
la que no vol sotmetre cap dels
seus quadres a l’amenaça d’accions penals. Al capdavall, Oriol
Junqueras es consumeix a la presó i Puigdemont fa conferències a
Copenhaguen.
La posició de Puigdemont la
defensa Junts per Catalunya, una
llista en la qual la direcció del
PDeCat té una incidència minoritària. La majoria són persones
designades pel candidat, de la
seva confiança, i que li professen
lleialtat. Desitgen portar la restitució tan lluny com sigui possible,
i això inclou la investidura a distància per part del Parlament.
Busquen les giragonses de la llei

per fer-ho possible, obviant que
l’Estat té dos bons arguments per
impedir-ho: perquè vol i perquè
pot. Esquerra no vol que el seu
president de la cambra, Roger
Torrent, acabi tant d’hora a cal jutge Llarena, i arrufa el nas quan li
parlen d’astúcies legislatives.
Les alternatives de full de ruta
tenen en comú el principi i el final.
El principi és una resolució parlamentària que afirmi la legitimitat
de Puigdemont i negui validesa
política al decret que el va cessar,
i el final és l’elecció d’un altre diputat (Elsa Artadi?) com a presidenta de la Generalitat que s’autodenominaria «executiu» i declararia la seva obediència al «legítim». Entre aquest principi i
aquest final s’hi introdueixen variables, com ara que l’Assemblea
d’electes (una llista de diputats i
regidors independentistes) investeixi Puigdemont a Brussel·les, i –
la més problemàtica– que sigui el
Parlament qui ho faci, en la certesa que l’acord serà suspès pel
Constitucional. El problema són
les conseqüències penals per al
president de la cambra i la majoria de membres de la mesa.
L’alternativa curta (resolució
simbòlica més investidura efectiva d’algú altre) ha començat a rebre gestos favorables del Govern
espanyol, que no vol perpetuar la
interinitat. Els lletrats del Parlament han determinat que el
compte dels dos mesos per a les
eleccions automàtiques no s’ha
posat en marxa, de manera que la
interinitat podria ser molt llarga.
Rajoy té pressa per aixecar el ,
com a prova que ha sabut recon-

duir la situació, i part de l’independentisme pensa que si a Rajoy
li agrada, no deu ser bo.
La Moncloa vol tenir aviat un
president «legal» al Palau de la
Generalitat, al qual designarà
com únic interlocutor i ignorarà
olímpicament el «legítim» de
Brussel·les. Però el Govern no és
l’únic astre de la galàxia anomenada Estat. Hi ha la justícia, on el
magistrat Llarena no es cansa de
desestimar peticions de llibertat
dels d’Estremera i Soto del Real,
alhora que allarga la llista d’investigats. Hi ha el Constitucional, que
oscil·la entre el «deure d’Estat» i
les ganes de rebregar l’Executiu.
Hi ha la feblesa del PP al Congrés.
I hi ha Ciutadans, que examina
amb lupa la darrera enquesta del
CIS i confirma la sospita que el
seu camp de creixement són els
votants populars fastiguejats, sobretot a les àrees urbanes.

Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar
ROGER SEGURA/ACN

VA PER LLARG

Manifestació per la llibertat de Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart, a Tarragona

Rivera cull la sembra de Rajoy
Segons el CIS, el  dels votants
del PP votaria ara el partit d’Albert
Rivera. D’aquí a quinze mesos hi
ha eleccions municipals (i autonòmiques a tretze comunitats), i
ja es registren casos de regidors
populars que s’ofereixen a Ciutadans per fer-los la llista. Rivera vol
mossegar el PP per la banda de la
corrupció, com ja ha estat fent,
però també per la qüestió catalana, acusant-lo de ser massa tou
amb els independentistes.
D’aquesta manera pispa a Rajoy
els fruits de la llavor que aquest ha
anat sembrant des que, el ,
recollia signatures contra la reforma de l’Estatut.

RAFA GARRIDO/ACN

ADÉU AL SENAT

Xavier García Albiol als passadissos del Parlament, aquesta setmana
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BERNAT VILARÓ/ACN

1

El rellotge aturat,
buscant la sortida

El rellotge està parat. Els lletrats
del Parlament diuen que els dos
mesos per a les eleccions automàtiques no han començat a transcórrer perquè no s’ha fet cap votació. Quan el TC resolgui l’admissió a tràmit del recurs contra
el ple d’investidura, ara congelat,
se’n podrà tornar a parlar. Més
dies, doncs, perquè Junts i Esquerra es posin d’acord sobre la
manera de quadrar el cercle i
aconseguir el doble objectiu de
restituir Carles Puigdemont i dotar la Generalitat d’un govern
efectiu amb un president present
i en llibertat. L’obstacle és que
com més clara i valenta sigui la
restitució, més perill hi ha que el
president i mitja mesa del Parlament acabin als tribunals.

2

ACN

CORREA CANTA

Millet i Montull ja
són entre reixes

Millet i Montull, a la presó, i
aquesta vegada amb una sentència al darrere, tot i que pendent de
cassació al Suprem. Satisfacció
general del públic que ha seguit la
llarga trama, des dels escorcolls al
Palau i la detenció dels responsables fins a la celebració del judici
i la llarga espera del veredicte del
tribunal. El cert, però, és que la
sentència no és ferma, de manera
que la presó es cautelar. I no van
pas fugir quan els demanaven
molts més anys dels que els han
imposat. Urdangarin, es comenta, està lliure. No és gratuït preguntar-se si els espoliadors del Palau de la Música continuarien en
llibertat amb mesures cautelars si
Junqueras, Forn i els Jordis no estiguessin entre reixes.

Francisco Correa, en un dels judicis de la trama Gürtel
EP

AMUNT COM UN COET

Rivera està eufòric amb els pronòstics de les enquestes
CAPTURA

OPERACIÓ BOADELLA

3

El jutge Llarena continua denegant llibertats als presos del procés. La setmana passada va ser a
Joaquim Forn i aquesta, a Jordi
Sànchez. Amb la lògica de les seves resolucions podem avançar
que la presó va per llarg, ja que el
raonament ve a ser aquest: mentre siguin independentistes i hi
hagi companys seus en la proposta unilateral, no els deixarem sortir. Probablement s’hi estaran fins
al judici (i hi continuaran si la sentència és dura). Amnistia Internacional ja ha protestat per aquesta
mena de decisions. Mentresant es
filtren gravacions dels interrogatoris al conjunt dels encausats, en
els quals es mostren constitucionals i col·laboradors, a veure si així
surten. Tancats i humiliats.

4

Boadella, presentat com a «president de Tabàrnia» al canal 24 Horas de TVE

... i Forn i Sànchez
hi continuen

Albiol perd la
plaça de senador

El repartiment de les places de senador que correspon designar al
Parlament de Catalunya ha deixat
Xavier García Albiol fora de la
cambra alta de les Corts Espanyoles. És una constatació dolorosa
de l’abast de la derrota del  de
desembre. És ben recent a la memòria la imatge d’Albiol a Madrid
exercint de portaveu de l’oficiós

del Govern en qüestions de la batalla catalana, reunint-se amb els
ministres per decidir com calia
actuar en el front legislatiu o en el
judicial. Els seus bons consells
van portar al desastre electoral.
L’espanyolisme català té un cert
sentit de l’estètica i quan ha trobat
una alternativa més moderna i
endreçada ha abandonat les maneres grolleres del badaloní.

5

Correa assenyala
directament Rajoy

El cap de la trama Gürtel de finançament il·legal del PP, Francisco
Correa, ha mostrat aquesta setmana el seu convenciment que
Mariano Rajoy «donava l’ok» a totes les despeses de campanya i
fins i tot a les despeses ordinàries
del partit a tot el territori espanyol.
Una afirmació que contradiu els
intents del PP d’aïllar el president
i circumscriure les responsabilitats a les organitzacions regionals
i a la figura del tresorer. Rajoy no
para de dir que totes aquestes coses van passar fa deu anys i que
cap dels implicats no forma part
del partit en l’actualitat. Però l’opinió pública es resisteix a creure
que, havent estat en alts càrrecs
del partit des de fa tants anys, tot
havia passat sense que ell no tingués ni mitja sospita.

6

Ciutadans estalona
el PP als sondejos

El CIS, sondeig de referència,
apropa Ciutadans a PP i PSOE
sense superar cap dels dos (a diferència d’altres enquestes) i li
mostra quin és el seu camp abonat per créixer: els votants del PP.
I Rivera s’hi abraona. Se situa en
l’ultraespanyolisme per criticar a
Rajoy suposades tebiors en el
conflicte de Catalunya, en la línia
d’Aznar i de la premsa (paper i digital) més bel·licosa. Corrupció i
Catalunya. Rivera ha pres el relleu
del Rajoy que anava per les ciutats
d’Andalusia i Extremadura recollint signatures contra l’Estatut del
. Amb la diferència que Rajoy
no tenia èxit a la mateixa Catalunya, però Rivera sí, i això constitueix una doble amenaça per al
catalanisme.

7

TVE converteix
Tabàrnia en seriosa

En el seu moment, fa ben pocs
anys, Albert Rivera es va fer popular a Espanya perquè televisions
buscaven víctimes de la suposada
persecució catalanista de tot allò
que fos espanyol. Ell donava el
perfil, s’explicava molt bé i mostrava l’existència d’una alternativa. Ara ja no serveix perquè ha saltat a una dimensió superior, i l’espanyolisme mediàtic busca altres
màrtirs per exhibir. Llavors apareix Albert Boadella assumint la
bandera de Tabàrnia, un invent
trampós creat només amb objectius propagandistes. Un bufó per
a una bufonada, però a TVE l’han
entrevistat al canal  horas amb
tota la seriositat i donant caràcter
oficial, en els rètols, al seu càrrec
de «president de Tabàrnia». Així
estan les coses.

EL CONTRAST DE...
Judit
Carreras

EXALCALDESSA
I EXDIPUTADA

Presidència simbòlica? Fins ara, el candidat amb
majoria parlamentària és el president Puigdemont. Però cal tenir
present d'on venim i com ha acabat el xoc de trens: representants
del Govern i d’entitats civils a la
presó o fora del país, i la Generalitat absolutament intervinguda.
Cal preguntar-se quin és l'objectiu, més enllà de la investidura, i
tenir present que és més important l'estratègia que la tàctica.

1

i Montull a la gar2 Millet
jola - D'entrada es pot pensar que ja era hora, però tot i així
és una decisió judicial que causa
sorpresa perquè arriba després
dels 9 anys transcorreguts des de
la intervenció del Palau de la Música. Actualment es fa difícil entendre que es donin els supòsits
de la presó preventiva.
I Sánchez i Forn hi continuaran - No s'entén. Com
es justifica? Per risc de fuga? Altres, posats en llibertat, no han
marxat. Destrucció de proves?
Tenen la Generalitat intervinguda. Reiteració? Altres, posats en
llibertat, han estat escollits diputats. I això sense entrar en els tipus delictius dels quals els acusen. En fi, un drama.

3

Albiol, sense escó al Senat - Els mals resultats en
les darreres eleccions a Catalunya han tingut diverses conseqüències per al PP, des de les
econòmiques fins a les de representació institucional. És possible
que hi hagi moviments i decisions
internes que potser encara no
veiem però que existeixen.

4

Correa assenyala: Rajoy
donava l’ok - Tant si el donava com si no, la qüestió que ha
quedat provada és que existia un
finançament il·legal del PP i aquí
els responsables del partit fan
com si res no hagués passat.
S'han embolicat amb la bandera
d'España i d'aquesta manera
sembla que se'ls perdona tot.

5

CIS: Ciutadans mossega Cal agafar-s'ho amb prudència, encara falta temps per a
les eleccions. Els sondejos podem
llegir-los com a tendències i prou.
En les darreres generals també
semblava que Cs havia de fer millors resultats dels que va fer.
També en l’àmbit internacional
hem vist enquestes desmentides
per les urnes.

6

TVE fa bo el «president
de Tabàrnia» - Francament és un tema que gairebé no
conec, crec que és surrealista i
que una televisió pública hi doni
cobertura ja és del tot increïble.
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Millet i Montull demanen
sortir de la presó i acusen
el tribunal d’«arbitrari»
ACN

L’expresident del Palau
cita el cas d’Urdangarin,
que està en llibertat
malgrat viure a l’estranger
EUROPA PRESS BARCELONA

L'expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet i la seva mà
dreta, Jordi Montull, condemnats
per l'espoli de l'entitat musical,
han recorregut davant l'Audiència
de Barcelona la decisió d'enviarlos a presó provisional mentre la
sentència no sigui ferma, i acusen
el tribunal d'«arbitrari» i de basarse en conjectures i prejudicis a
l'hora de valorar el risc de fugida.
Els dos condemnats han presentat sengles recursos de súplica.
Els dos demanen que se'ls posi en
llibertat i que, en tot cas, s'acordin
mesures cautelars menys oneroses, com ara compareixences periòdiques en el jutjat. En els recursos –que es van presentar davant
la Secció Desena de l'Audiència
de Barcelona, el tribunal que va
enjudiciar el cas i que ara ha
adoptat la mesura de presó provi-

Millet sortint del TSJC

sional– les defenses lamenten que
sigui el mateix òrgan el que ha
adoptat les dues decisions i que a
més no tinguin dret a acudir a una
instància superior per recórrer, ja
que ara només els queda la possibilitat de presentar un recurs
d'empara davant el Tribunal
Constitucional.
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Eficàcia versus garantisme

Q

uan parlem de justícia en
general, també pensem
en termes d’eficàcia. Una
justícia íntegra és aquella
que, a més d’exercir-se
amb la independència i la imparcialitat necessàries, és eficaç no només en les seves resolucions sinó
també en el seu compliment. Però
l’eficàcia de vegades va en detriment
del garantisme; intentaré explicarho amb tres exemples.
Respecte a la infància, el sistema
de protecció de menors heretat del
franquisme era eficaç i poc garantista. L’eficàcia, naturalment, es mesurava des de la interpretació que els
mateixos tribunals feien sobre la manera de protegir els infants. D’entrada el jutge de menors només podia ser
un home, llicenciat en dret, de més de
25 anys i amb una vida familiar i moral irreprotxable. Amb aquestes característiques, se suposava que els
menors no necessitaven cap tipus de
garanties respecte a les decisions dels
jutges, que sempre es prenien “pel
seu bé”. No cal dir que en aquestes circumstàncies es van produir nombrosos abusos. Aquests tribunals tenien
una doble competència: l’anomenada facultat protectora, que exercien a
causa de l’absència o la conducta reprovable dels progenitors, i la facultat reformadora, que exercien quan el
menor de setze anys tenia una conducta desviada o delictiva. Els infants
i els pares i mares pràcticament no tenien garanties davant de l’actuació
d’aquests tribunals, que van néixer el
1918 i que van seguir funcionant en alguns casos fins a l’any 2000.
Catalunya va assumir les competències en matèria de protecció i tutela de menors el 1981, i el 1985 va crear dos models d’intervenció separats:
l’antiga facultat reformadora es va

cia en matèria de protecconvertir amb el temps en
ció de menors; es podria
el que avui coneixem com
dir que d’alguna manera
a Justícia Juvenil, mentre
el nostre és un sistema efique la facultat protectora
caç però poc garantista.
és competència actual de
Sovint són casos molt
la DGAIA (direcció genecomplexos, amb moltes
ral d’Atenció a la Infància
intervencions, de resultes
i a l’Adolescència).
de les quals hi ha molts inLa falta de garanties i
E.
GIMÉNEZ-SALINAS
fants tutelats en procesde drets individuals que
sos en què els pares afecen el passat s’havia produCATEDRÀTICA DE DRET PENAL
tats troben que no es doït va generar una sensibiliI CRIMINOLOGIA ESADE-URL
nen les garanties necessàtat a l’entorn dels menors
ries. Ja ho veuen, dos models molt
que havien comès un delicte o que
simplement portaven una conducta
¿Es poden diferents per a una mateixa infància.
Aquest dilema és més senzill quan
desviada. En conseqüència, es va conimaginar
cebre un model de Justícia Juvenil
ens fixem en el terrorisme. GuantáMillet i
eminentment garantista i judicial, en
namo és el paradigma de l’aplicació
què el respecte als drets individuals
d’un sistema sense garanties. Arran
Montull
del menor es va integrar en un model
treballant dels atemptats de l’11-S el 2001 a Nodenominat sancionador-educatiu que
va York i la successió d’atemptats
per a
va ser ratificat posteriorment en l’àmposteriors, la legislació terrorista
persones
bit estatal per la llei 5/2000 de respons’ha anat endurint en gairebé tots els
sabilitat penal del menor. La realitat
en situació països i la cerca de l’eficàcia ens ha
avui és que la Justícia Juvenil ha esportat també a oblidar-nos de les nede
cessàries garanties. El problema rau
tat un referent per a altres comunitats
vulnerabi- a saber si realment som més eficaços
autònomes i una clara aposta per les
o si només ho sembla, i, per altra bantendències europees més avançades
litat?
en aquesta matèria.
da, si hi ha una línia vermella respecPer contra, el sistema de protecció
FRANCESC MELCION
de la infància, amb la modificació del
Codi Civil del 1987, va deixar en mans
de l’administració la possibilitat
d’aplicar la tutela automàtica en casos
de desemparament. S’entén per situació de desemparament aquella en la
qual als infants o als adolescents els
falten els elements bàsics per al desenvolupament integral de la seva personalitat, sempre que per a la seva
protecció efectiva calgui aplicar una
mesura que impliqui la separació del
nucli familiar. A diferència d’altres
països europeus, en què és necessària
la intervenció judicial, aquí s’aplica la
tutela automàtica per part de l’entitat
pública que té assignada la competèn-

te als drets humans que mai no
s’hauria de sobrepassar, ni tan sols
amb l’excusa de la seguretat.
Arribo, ja, al tercer exemple, amb
el polèmic cas Palau, que va esclatar
el 2009 i que aquesta setmana ha culminat, gairebé nou anys després, amb
l’entrada a presó de Millet i Montull,
malgrat la seva avançada edat. No són
els únics: actualment hi ha 74 homes
i 2 dones de més de setanta anys i 14
homes de més de vuitanta a les presons catalanes. Les garanties en un
judici que va ser llarguíssim són indubtables. Ara bé, ¿es pot valorar en
termes d’eficàcia una entrada a presó
tants anys després? I, al final, quant
temps de privació de llibertat compliran? ¿No seria hora que féssim una
profunda reflexió sobre tot el sistema
penal i especialment sobre la funció
de la presó en ple segle XXI? No hi ha
dubte que el delicte ha de tenir sempre resposta, la impunitat és segurament el que fa més mal a la societat.
Però de quina manera podríem fer
front a un sistema més eficaç amb
l’aparició d’aquests nous delictes?
Crec que, en primer lloc, a través de la
reparació del dany realment o simbòlicament (dependrà dels casos), i en
els casos de corrupció afegint-hi una
forta compensació econòmica per tot
el mal produït. Però amb això no n’hi
ha prou: en segon lloc, hi hauríem
d’afegir un treball útil per a la comunitat d’una durada tan llarga com
hauria estat el temps de la condemna.
¿Es poden imaginar Millet i Montull
treballant tot el dia per a persones en
situació de vulnerabilitat?
He deixat expressament al marge
el conflicte judicial que estem vivint
a Catalunya i al qual m’he referit a
bastament en altres ocasions. Però no
hi ha cap dubte que el xoc entre garantisme i eficàcia també s’hi dona.
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coordinación de los
servicios oncológicos

atendido 365 visitas, y ha consePAÍS: España
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nuevos ingresos para aportar
soluciones al paciente».
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LA

Tribunales

Millet y Montull
recurren para
poder conseguir
la libertad

ciclista que se celebra en
Marruecos. Según la responsable de mercadotecnia de este
negocio, Marta Garciapons, la
iniciativa fue todo un éxito. Y
aspiraban a sólo 20 componentes en un principio.

El ex presidente del Palau de la
Música Fèlix Millet y su exmano
derecha, Jordi Montull, condenados por el expolio de la
entidad musical, recurrieron
ante la Audiencia la decisión de
enviarles a prisión provisional
mientras la sentencia no sea
firme, y han acusado al tribunal
de «arbitrario» y de basarse en
conjeturas y prejuicios.
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El parallamps del Raval

E

n aquesta setmana de pluja, neu i meteorologia diversa, un gran tro va reverberar sobre la volta de la
ciutat dilluns al matí i, de tan pròxim, va semblar que la descàrrega
elèctrica simultània hagués caigut
a sobre mateix del Carmel, per posar un exemple. Un llampec bíblic,
d’aquests que reconnecten l’home
amb la naturalesa i la seva vulnerabilitat mortal, com el que va donar
vida a Frankenstein a la pel·lícula,
perquè a la novel·la ni tan sols apareix el laboratori... ¡Ah! tot el dolor
del món bategava en la mirada
d’aquell monstre fet de trossets que
ara compleix 200 anys. Però, al que
anàvem, perquè estem amb el llamp
i amb el prodigi que aquesta Barcelona embruixadora albergui la botiga de parallamps més antiga del
món. Ho han llegit bé: del món.
Coneixíem Thor, el déu del tro,
i ara sabem que el déu del llamp es
diu Carles Torrente Bruna, el rebesavi del qual va entrar a treballar
com a aprenent a l’empresa l’any de
la seva inauguració, el 1860, i amb
el pas dels anys va aconseguir convertir-se en el propietari. El negoci
es diu avui Torrente Tecno Industrial i està ubicat al número 21 del carrer del Marquès de Barberà, a l’espinada del vell Barri Xino.
En un principi, el fundador,
Josep Sebastià, havia obert la botiga al número 27 del mateix carrer,
però al cap de tres dècades es va traslladar al seu actual emplaçament.
Carles Torrente, la cinquena generació en el negoci, encara guarda
les actes notarials del traspàs.
És un miracle que l’establiment
es conservi tal com estava l’any

aCn / JoSeP raMon TornÉ

ÀnGel SIMÓn,
D’aGBar, reP
la ClaU De
BarCelona
Barcelona q el president executiu
d’agbar, Àngel Simón, va rebre
ahir la Clau de Barcelona en un
acte organitzat pel Club d’amics
de la Clau de Barcelona. en el
transcurs de l’acte va reclamar un
marc normatiu amb «seguretat
jurídica», «estable» i «sense
sobresalts ni populismes», i va fer
una gran defensa del model
de col·laboració publicoprivada
que ha caracteritzat sempre la
ciutat de Barcelona. a l’acte hi van
assistir els exalcaldes de Barcelona
Jordi Hereu i Xavier Trias,
l’exconseller ernest Maragall en
representació del seu germà,
l’exalcalde Pasqual Maragall, així
com Miquel Valls i Joaquim Gay de
Montellà.
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JULIO CARBÓ

moni, la pàtina de temps i vida que
confereix personalitat a les ciutats.
¡Com s’ha de perdre la botiga de parallamps més antiga del món! Per
sort, tenen el local en propietat.
Prou locals entranyables es va carregar la llei d’arrendaments.
A Carles Torrente l’apassiona
aquesta professió seva una mica estrafolària. Ha fet conferències pel
món sobre la naturalesa del llamp i
l’evolució de la tecnologia per contrarestar la seva fúria des que Benjamin Franklin, cap al 1749, va intuir que la ira dels déus, la fuetada de
foc que impressionava els pagesos
amb una estela d’olor ensofrada, es
devia tractar d’un assumpte elèc-

L’establiment ha
instal·lat dispositius
en emblemàtics
terrats de la ciutat

33 Carles Torrente, propietari de la botiga, sota el puny que subjecta un feix de llampecs a la llinda de la porta.
1860, el mateix any en què es va posar en marxa el Pla Cerdà per esponjar la ciutat, amb el mobiliari restaurat i la característica mà, feta de
cartró pedra endurit, que subjecta
un feix de llampecs sobre la llinda
de la porta; potser és el puny de Prometeu.
Quan l’edifici on s’ubica la botiga va necessitar una reforma integral l’any 2000, la família Torrente en va voler preservar el paviment
hidràulic original, i a aquest efecte,

La botiga es conserva
tal com es va inaugurar
el 1860, amb el
mobiliari original

per reemplaçar les rajoles que s’havien trencat, les va fer fabricar idèntiques al Marroc. Rajoles o racholas.
Al Raval, a Barcelona, es conserva
una parla peculiar esquitxada de
racholas, paletes, plegar i deunidós.
Potser hauria sigut més fàcil traslladar el negoci a un polígon, a una
nau industrial al costat d’una gran
esplanada on aparcar els camions i
descarregar el material amb comoditat, però es percep en els Torrente la voluntat de preservar el patri-

tric. Encara avui segueixen installant-se parallamps amb punta Franklin, que atrauen les descàrregues
per conduir-les a terra, però els que
són més habituals ara són els electrònics, que, per dir-ho així, surten
a buscar el llamp a les altures.
Com a instal·ladors, a l’empresa
han vist de tot: masies aïllades on
el comptador de llum s’ha estampat contra la paret del davant o esglésies amb el campanar destrossat a conseqüència de la descàrrega
elèctrica entre dos núvols. De Torrente han sortit els parallamps d’alguns dels edificis més emblemàtics
de la ciutat: l’Hospital de Sant Pau,
el del Sagrat Cor del Tibidabo, el de
l’església del Pi o el de les tres xemeneies de Sant Adrià. També el del
Palau de la Música, però deixarem
per a una altra ocasió un símil tan
temptador. H

10 Febrero, 2018

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 11130

TARIFA: 2792 €

E.G.M.: 45000

ÁREA: 185 CM² - 18%

SECCIÓN: ECONOMIA

 

0123456780563

 244614223 4 354 666



 !!"#$%& $'(()*+

,-)*').'//

001023456789:97357:;7:7<=>?@A>BC@A>DDEFGHDCIJ!KL+*!M( !.N.)N.*O'P)QR!QSTL!U)+*Q;7:7<V2:78W5907=XV2
62323V2YZ[\=
;45] 31^1_ ^ 1
`a*!P()*'(b'+*L`LcNP).*O'P)dL)*L))*/e/Nf)P+')g!"+)+b!)*+dP+Lb'+!L) )+L)+b!h+)/O+*i!
/(j+Q-PL/++P+'(b'+')+(h+/ !+b')+')!(/!+"KL+b!*()*)*L!/+"b!i/!g*!*!)+N!++'!/+P
!*P**P(!!'L)fb'KL)!)'P)!P/akb!()*"'()'+aO)+*!'!!lO''!mQ-'!)'Qn)!*P**"/
.*O'P)"KL*!)+)k/b!N(/g++b'+/a)PL"/++P+PPf)+)o(KL+"/ab)*!/)'!/**QT/!g*!
)+L '!) /aKL+*!'!d/+PL*)***)KLoP'"N)!/()*+!'+d)'(b/KL/+L!*bLNL+!b!*)'(h+b/+L/*+Q-/
')*!!"/+))+"/+!*L!+(h+)Nf)L+"+ )*p+)*!/++L+!+b*L+(')+"+)ko(*kOg /+**)*/)'O!f)+)'))*/
/+*Q
q/a+b*/') L*"!N*)*!b!**b!TL!U)+*d/'+**L)+)//!N(j++d('+*!*)!L)fk*/b!'!'(+b*/
))*/"h+b!+()*b/+L)*)*b!+)*!/a' !.*O'P)( b*')+KL/)(h+*!*P"+)++(b/!p/)kh+QU)+*
b!'*/b'*)/+N)('/*+/+'(b'+')+/N).'))b!*!)+!L!/+b+b!)+*!L()*+ki*+'')*(b'!)+"/
KL/'+*L/*r!*/+P+(b!+'!b!))*L)P!+/**Qs)+!)*+*+')*k*'+')k)NL!( /+!*(+/'/'!*/+
)+*!L()*+"KL*!)+'!()(b/KL)'(b'+')+*)!KL+'(/tGCBEBAuDvABAH?GwxACyzIA{|A}~v?zBHDvB"/BvEDEAGuIA{ACyzIA'/t?zGC?BACyzI
|A}~BEGvBw")KLfL)b!'/!a'//+!/(+/)*L!+( /!))P!//L"*'*+b!*)*L)+))')'(h+(L+/QJ !+KLP)
b'!+)*!p+( /+)+*!L()*+)*+a/*!+)'O *L/+"+' !*'*KL+P)b'!NL!*( hP+L/()*"N!g+L)b'+)+)('/*
+LNN+*P"( '!'N!aT)!KLM !!Q

467387989

3279222382892729228387232927322!"78##27987378$2
28729%22732&'()*8+',-./,012'345,'08657/,082972833392772839##292228
2782228729%2273232988239292:79;2232892238#272#:8##227873<2
9782792238$872#82=89>738?99893327272879?9222987229792322238#27
9732@9:79328298229%97?932898993322#9939A827329732283B39272722879979882
272278232783:792#882=288932%329837378%993329732739272982
92273=9938"223C8#28927393979%2273282739<22273822:7293B39>2823
999339273988B79 C2239973227298729732:23
;9B927328329232?873989288328D792392287C732=9EF232*897
2238#27E$9787323822738939#G8739273929827278989933879782>87:792=9998
2732$8732879E982332CHH828729%882238IE78329%27222238#272#2:797987
999922#883J92993879:7922729332%29:79978939729%:72227322C299 932
27:3982%7882979:792HB724.,K'5,/,939732239#2732328899878L6 28M2N.0O(/(1P/
K5OP0Q5RS1TUQ1,V3S1W8L67732M2N.0O(/(15RS1XY1,V3S1Z;2329%722788287238#9273273225,0(01+[0O1P/1\[.,0Q
89739972899332272232232]897=9$22#23977923987:827973229
83279989382827872822%292739927297939#899378#22%29:79223:392
^_`ab

01223

c2#93d9*374!6 c93c22#2
F38I27322efg812

