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MÚSICA

Un ‘Concert Pau Casals’ al Palau de la Música
ARA
BARCELONA

La Diada Pau Casals tindrà aquest
any una cita al Palau de la Música,
on el 14 de juny es farà un concert
en què actuaran el violoncel·lista
Mischa Maisky, que va conèixer el
mestre l’any 1973 a Israel, i la pianista Lily Maisky. També hi haurà un parlament de Marta Casals
Istomin, vídua de Pau Casals i vicepresidenta i cofundadora de la
fundació del mestre del Vendrell.
El programa inclou obres de Bach,
Schumann, Falla, Albéniz, Cassadó i Piazzolla.
Aquest Concert Pau Casals al
Palau de la Música s’incorpora a les

activitats de la Diada Pau Casals,
una celebració que va començar el
2015, i un any més tard l’Ajuntament de Barcelona la va institucionalitzar. Enguany hi haurà tres actes: el concert el Palau, un altre a la
plaça del Rei el 15 de juny i, finalment, un acte al Turó Park el dia 16
per recordarà la “dimensió popular” de Casals.
La incorporació del Palau de la
Música a la Diada és fruit d’un conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals, el director general de la qual, Jordi Pardo, valora
molt positivament, perquè contribueix a “mantenir viu” el llegat de
Casals davant les noves generacions, que cada vegada coneixen
menys el violoncel·lista. Pardo la-
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menta que el nivell de coneixement de Casals entre els joves
“està molt malament”, de manera que hi ha una important
tasca per fer, especialment per
combatre els tòpics que sempre
pesen sobre Casals: el seu discurs davant l’ONU i la interpretació del Cant dels ocells. Segons
Pardo, que es pregunta què
s’ensenya de Casals a les escoles, “és necessari que el públic
sàpiga per què va pronunciar
aquest discurs, per què va arribar fins a allà, i quina era la seva identificació amb el Cant dels
ocells”.
Dins de la Diada, la Generalitat concedirà a Jordi Savall el
primer Premi Pau Casals.e

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 27
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Raimon ha recibido el premio del Smithsonian
Center por su trayectoria artística.
Raimon ha recibido el premio del Smithsonian Center por su trayectoria artística.

P.5

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 22

TV3

dissabte, 13 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Raimon ha recibido el premio del Smithsonian
Center por su trayectoria artística.
Raimon ha recibido el premio del Smithsonian Center por su trayectoria artística.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Raimón se despide de los escenarios tras 55 años
de carrera y 12 recitales especiales en el Palau de la
Música.
Raimón se despide de los escenarios tras 55 años de carrera y 12 recitales especiales en el Palau de la Música. Atrevido a cantar en
catalán durante la dictadura es una de las figuras más relevantes. Sus conciertos se producirán hasta el 28 de mayo.
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OPINIÓ

Carme Riera

Gràcies, Raimon

R

aimon s’acomiada. Segons afirma, deixa els escenaris per sempre. Com que el conec i sé que és
persona seriosa, no crec que ho
digui pensant a tornar. Un ardit com
aquest, propi dels toreros, s’avé poc amb el
cantant de Xàtiva –no gens taurí, em sembla–, que no necessita fer referència a la
seva retirada per esgotar les localitats del
Palau de la Música. Corrin si encara no tenen entrades perquè em temo que en queden poques. Raimon ens ofereix un concert antològic cada cap de setmana de
maig –el mes més al·ludit en les seves cançons– en l’escenari on ha actuat el nombre
més alt de vegades, el seu escenari predilecte.
Va ser també al Palau de la Música on va
rebre el Premi d’Honor dels Lletres Catalans, que per primera vegada s’atorgava a
un cantautor. Entre els seus mèrits va pesar, segons diuen, el fet d’haver musicat
poemes dels grans autors de la literatura
catalana. Els clàssics d’abans, Ausiàs
March, Jordi de Sant Jordi, Anselm Turmeda, Jaume Roig, Joan de Timoneda,
Joan Roís de Corella, entre d’altres, i els
clàssics més propers, quasi d’ara, com Pere Quart o Salvador Espriu, als textos del
qual va dedicar un disc preciós amb el títol
de Cançons de la roda del temps. Certament Raimon va fer més per la difusió de
la poesia catalana i, en conseqüència, per
la normalització lingüística
del català, que tots els programes d’immersió que van
venir després. Ho va fer
conservant la variant lingüística de la seva terra, cosa que em sembla molt
d’agrair perquè té a veure
amb les fidelitats autòctones que sempre ha mantingut. No obstant això, no és
aquest aspecte que, al meu
entendre, fou decisiu per al
Premi d’Honor, tot i ser fonamental. El mèrit major és
el que avala la seva producció pròpia. La seva poesia i
també els seus textos en
prosa, menys coneguts
–magnífic el dietari Les hores guanyades–, mereixien
amb escreix el Premi d’Honor, que ha distingit durant
la seva ja llarga trajectòria a
tots els que hi són, però no a
tots els que són o van ser.
Entre els primers, penso,
per exemple, en Pere Gim-

Xavi Ayén

ferrer, al meu entendre el més extraordinari dels nostres autors vius. Entre els segons, els que ja no hi són, me’n recordo de
Maria-Mercè Marçal o de Josep Pla –per
cert, gran amic de Raimon–, als quals
els hi fou negat, malgrat merèixer-lo de
sobres.
Vaig anar a escoltar Raimon el primer
dia de la seva actuació, divendres del cap
de setmana passat. Com les altres persones que abarrotàvem el Palau, vaig notar
una mescla de sensacions entre les quals
dominava l’emoció continguda. El can-

La denúncia d’una determinada
situació i la solidaritat:
dos aspectes clau de la poesia
i de la vida de Raimon
tant, que és un professional de primera
categoria i segueix cantant de manera
magnífica, es va concentrar en cadascuna
de les seves interpretacions, sense enyorament, almanco aparent. En canvi, entre el
públic des del galliner fins al pati de butaques, la nostàlgia va campar sense
dissimulacions. Fins i tot vaig veure llàgrimes en alguns rostres. Era inevitable mentre Raimon cantava percebre amb un glop

agredolç el pas del temps, al qual la música, més que cap altre art, ens aboca, conscienciant-nos un cop més que viure és tornar. Vaig tornar, per exemple, a la primera
vegada que vaig escoltar Raimon. Va ser a
Mallorca, en un concert privat, a casa del
filòleg Moll. Em va convidar la seva filla,
Aina, aleshores la meva professora de
francès. Jo cursava encara el batxillerat.
Vaig tornar al concert de l’Institut Químic
de Sarrià un matí gloriós i reivindicatiu, el
primer any de carrera a Barcelona. Vaig
tornar al Palau dels Esports quan la nit, la
llarga nit franquista, semblava que s’acabava definitivament. Corria 1975 i el dictador agonitzava.
Vaig tornar a tantes i tantes altres actuacions al llarg de més de cinquanta anys.
Igual que molts dels que érem allà, tal vegada inclòs Raimon mateix, vaig tractar
d’evitar amb els retorns els valsos de derrota amb què el passat, cada vegada amb
més freqüència, ens convida a ballar.
Crec que va ser el filòsof Sacristán qui,
utilitzant una paradoxa estupenda, en fer
referència a les cançons de Raimon, va assegurar que impliquen una autobiografia
col·lectiva. És veritat. Raimon ha estat capaç de connectar amb la seva generació a
través dels seus poemes en què hi ha molt
d’història en comú. Basta, per exemple,
analitzar algunes de les seves lletres com
la de He deixat ma mare a Xàtiva, les referències biogràfiques de la
qual, força personals, esdevenen col·lectives en passar
de l’evocació al compromís:
“He vingut ací per a dir-vos
en la meva maltractada
llengua / a tots vosaltres,
germans”. I el mateix passa
amb “Als anys quaranta
quan jo vaig nàixer… tots
havíem perdut”. Encara
que no siguem de Xàtiva i
haguem nascut més tard,
ens identifiquem amb ambdues afirmacions i som
còmplices del que impliquen: la denúncia d’una determinada situació i la solidaritat. Dos aspectes clau
de la poesia i de la vida de
Raimon.
Notes i paraules, música i
poemes compartits durant
tant de temps formen part
de nosaltres ja per sempre
mes.
Indissolublement,
com carn i sang pròpies.
Gràcies, Raimon.
JOSEP PULIDO
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Lliçó
de traça

BBCPhilharmonic
Solista: Rudolf Buchbinder
Direcció: Juanjo Mena
Lloc i data: Palau 100. Palau de

JORGE DE PERSIA

CHERO

com / 933 19 75 70

ema s’acaba de fer quan es r
ta: “Passa alguna cosa entr
meva boca i la persona que
colta un poema; hi ha una m
ció...”. Els dos poetes pense
escriure a quatre mans, co
fos una cançó. / Redacció

CRÍTICA DE MÚSICA CLÀSSICA

la Música (10/V/2017)
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criure poemes en català, però
encara no em trobo prou prepa-

Fins i tot en els àmbits més sensibles, com els concerts de
música clàssica, i encara en la
medicina amb els laboratoris,
l’especulació, els interessos
que superen els camps artístic i
humà, hi és present. Alguns
–davant la decadència de la crítica d’art– afirmen que es perd
una ocasió de reflexionar davant el que ens volen vendre.
La venda d’aquest concert
de Juanjo Mena amb la BBC
Philharmonic parlava d’un directorespanyoljavinculataorquestres importants, fins i totla
de Berlín.
Bé, poca cosa a dir, perquè
Berlín, en la recerca d’algú singular en aquest complex métier
artístic, també acull Dudamel...
Aquí ningú no parla, per cert,
delssímerescutsèxitsdeJosep
Pons amb les bones orquestres
europees, però bé... és d’aquí.
Quan Pons havia d’assumir, fa
anys, la complexa direcció de
l’Orquesta Nacional, Frühbeck
de Burgos va proposar enlloc
seu Juanjo Mena; no m’estranya, perquè segueix més o
menys la seva línia.
Aquestes orquestres europees de tercera línia –i, en aquest
cas, de la BBC Philharmonic,
gairebé de quarta– intenten fer
gires amb una marca a què se
suposa qualitat i serietat, malgrat que, ho reitero, en aquest
cas és pura imatge. Als papers
les coses són com són, i aquest

concert va ser un dels que
s’obliden al cap de pocs minuts.
El Concert núm. 3 de Beethoven, amb el veterà Buchbinder,
hoste reiterat de Barcelona,
ens va deixar la imatge d’un pianista de la vella i gran escola
vienesa, amb un discurs actual
bastant pla, pedal excessiu, escassos matisos i aferrat al tempo, lluny de la poesia. Pura prosa literal, malgrat que més sensible en el largo. Fins quan els
programadors insistiran a reiterar noms, que tenen dret a tocar, per descomptat, però que
ja són bona història? Pel que fa
al fet orquestral: vulgar. Matisos? Dinàmiques? I discurs pla.
Va seguir la Quarta simfonia
de Bruckner, un compositor
que està entre els primers i al
qual convé arribar després

Orquestres europees
de tercera intenten
fer gires amb una
marca: és pura imatge
d’haver fet un camí, ja que el
seu discurs interior difícilment
s’entén si no s’aprofundeix i si
s’articula –com va ser aquesta
ocasió– a la superfície.
Poca cosa més vam veure en
aquesta versió dirigida per Mena que brillantor de metalls, de
vegades gens nets, per cert, però amb bons trombons, i una
seqüència poc articulada de la
Romàntica, atès que el seu discurs és interior. Aparents petits detalls, com trèmolos de
corda alta, pizzicatos de baixos...,matiseneljocdetensions
i no poden ser mecànics. No es
pot dirigir aquesta obra marcant els compassos; cal treballar les frases àmplies, posar-se
al seu interior, i no merament
delectar-se en un discurs que
així sona inconnex.
P.9

AkademiefürAlteMusik
Berlin

Lloc i data: L’Auditori (11/V/20
J.P.

L’espai és consubstancial a
pressió musical, per això és i
ressant subratllar el bon ús
n’ha fet l’Akademie (amb alm
tres catalans). Què ens cos
adaptar uns panells per millor
deslluït escenari! Amb ins
ments adaptats a l’època orig
l’Akademie va donar una lliç
traça i d’un ús de l’espai molt
ditat. El petit motiu al Bran
burgnúm.3vafluirrecorrente
micercle de cordes a tres, i con
baix magistral de Xavier Puer
El sol de clavecí de l’Adagi
ser rellevant, i d’aplaudiment
mediat si no regís el ritual que
geix mantenir el silenci. En a
temps s’aplaudien i es repe
moviments... El Branden
núm. 1 que va obrir el progr
comptavaenelconcertino am
violí piccolo tal com la partit
però el seu so és desigual en e
lum d’aquesta sala. Magnífica
redat conceptual a la corda d
Polonesa. Exquisit cellista
Freiheitenelssolosienelcon
El Bandenburg núm. 6, sense
lins i cambrístic, va sonar íntim
L’Akademie treballa amb
efectius justos i necessaris
busca l’espectacularitat sin
precisió i la claredat. Cada par
programa es va tancar amb
Suite de Bach, com la núm. 2
l’exquisit flautista Christ
Huntgeburth, i finalment la n
4, eloqüent, amb plànols, ve
contrastos subtils.
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Bebé jefazo, Guardianes de la galaxia 2,
nza, Un italiano en Noruega, Z, la ciudad per-
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oruega, Z, la ciudad perdida
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galaxia 2, Noche de venganza, Nunca digas
Bye Man), Plan de fuga, Un italiano en
udad perdida
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Bye Man), Plan de fuga, Un golpe con estilo,
ida
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Ballerina, Bebé jefazo, Bebé jefazo ç, Dos
e ç, El bar, Fast &amp; Furious 8, Ghost in the
e la máquina, Guardianes de la galaxia 2,
o de sangre, La Bella y la Bestia, Life (Vida),
dea escondida, Pasaje al amanecer, Z, la ciu-
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t, Bebé jefazo, Fast &amp; Furious 8,
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CARTELERA

Eivissa

La Seca Espai Brossa

Teatre Lliure Montjuïc

Multicines Eivissa Aficine
Avda. Els Cubells s/n - 971315211
Alien: Covenant, Bebé jefazo, El círculo, Fast &amp; Furious
8, Guardianes de la galaxia 2, Plan de fuga, Richard, la cigüeña, Z, la ciudad perdida

Flassaders,40 / 933101364. Diumenge Sala Joan Brossa,
dc. a ds. 21 horas, dg. 19 horas. El millor preu a www.laseca.cat . Dimecres i dijous preus especials. Tel. 933151596 info@laseca.cat

Passeig de Santa Madrona, 40-46 / Pça. Margarida Xirgu,
1. /Metro Poble Sec L3, Espanya L3, L.1 Ivànov, dA.
Txékhov, dir. À. Rigola. Fins al 28/05. Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. 12/05 funció accessible per a
persones amb discapacitat auditiva i/o visual. Informació i
venda dentrades www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902 106 369

Teeaattrrooss
T

La Villarroel
Villarroel, 87 / Metro Urgell / 934511234. Els Tres
Aniversaris de Rebekka Kricheldorf, amb Rosa Boladeras,
Joan Negrié, Miranda Gas, Victòria Pagès, Anna Alarcón i
Albert Triola; dc. i dj. 20.30 h, dv. 21 h, ds. 18 i 21 h, dg. 18
h. lOffLaVillarroel: Espai Dual a Be God Is Dt. 16 i 23/05
a les 20.30 hores. lavillarroel.cat i promentrada.com

Almeria Teatre
Sant Lluís, 64. / 933518231 Something's Coming Dm a
21 hores. En alta mar Dc a 21 hores. Xarnegos Dj i Dv a
20 hores.Autónomos, el musical. Dv i Ds a 22 hores. La
vetlla fúnebre Ds a 20 hores. Preu: 20 euros. Venda a
almeriateatre.com i taquilla

La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38, 59, 91
/ 933177599. Sergi López presenta Non Solum. Dc, Dj i
Dv 21 h; Dss 18 h i 20.30 h; Dg 18 h. Preu des de 21 euros.
Entrades a teatrepoliorama.com, ticketmaster.com i taquilla.

Verdaguer i Callis, 12 /. Metro Urquinaona. 5- 7 i 11 - 14 de
maig Txalo Toloza- Fernández i Laida Azcona Goñi Extraños Mares Arden. Pacífico #3 Més info:
www.anticteatre.com

Teatre Romea

Aquarel-la

Barts
Avda. Paral.lel, 62. / miércoles mayo: microteatro la
espera y la terapia (club). domingos mayo: comando
impro (club). 12/05: amadou y mariam 13/05: festival
de màgia i circ. 14/05: Berto romero. 15/05: white
rabbit red rabbit www.barts.cat 93 324 84 92.

Biblioteca de Catalunya
Hospital, 56 / Metro Liceu. La Perla 29 presenta: Boscos,
de Wajdi Mouawad. Dir. Oriol Broggi. Del 29/03 al 14/05.
De dx a ds 20 hores. Dg 18 hores. Entrades a laperla29.cat
i taquilla teatre 2h abans funció.

Borràs
Plaça Urquinaona, 9 / Metro: L1, L4 Urquinaona / FGC:
Plaça Catalunya / 934121582. Vides privades miercoles a
viernes 20.30 horas, sábado 18.00 y 21.00 horas. Domingo
17.00 horas. Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala 2
Rambla, 138 / Metro Catalunya / Bus:14-38-59-N9 y N12 /
934122038. Els homes són de Mart i les dones de
Venus,miércoles a viernes 20.00 horas, sábado 17.30 y
20.00 horas, domingo 17.30 horas.David Guapo jueves a
viernes 22.00 horas. Dos:viernes a sábado 22.00 horas,
domingo 19.30 horas. Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Club Capitol. Sala Pepe
Rubianes
Rambla, 138 /. Metro Catalunya / Bus: 14-38-59-N9 y N12
/. 934122038.. Galileu miércoles a viernes 20:30; sábado
20.30 horas; domingo 18.00 horas. Toni Moog jueves a
sábado, 22.30 horas, domingo 20.00 horas. Guitar Trio &
Dance Martes 20.30 horas, viernes 18.00 horas. Entradas
a la venta en www.grupbalana.com

Plaça de les Arts, 1. Sala Gran: Ricard III de Shakespeare.
Sala Tallers: Esquerdes Parracs Enderrocs de Carles
Santos i Jordi Oriol a partir de Joan Brossa. Magatzem:
Cosas que se olvidan fácilmente de Xavier Bobés.
Consulteu horaris. Venda entrades: www.tnc.cat i taquilles (933065720)

Teatre Poliorama

Antic Teatre.

Gran Via, 572 / 934521452. www.aquarella.es. Musical.
Viernes- sábados: 21.00 horas. Cena- espectáculo
Dancing. 22.30 horas. Cava + espectáculo.

Teatre Nacional de Catalunya

Sala Atrium
Consell de Cent, 435. /Metro Tetuán i Girona. 931824606
www.atrium.cat Trilogia de la imperfecció: NINA (A
partir de La Gavina d' A.Txèkohv) de Cia Sala Atrium, de Dc
a Ds a les 20.30 hores i Dg a les 19 hores. Venta d'entrades
a www.entradium.com

Sala Beckett
(Gràcia i Poblenou) / 932845312. Argentinamiento. Del
27/04 al 14/05. De dj a dss 20 horas. Dg 18 horas. Ciutat
de vidre. De l´11 al 28/05. De dx a dss 20:30 horas. Dg
18:30 horas. Més info i entrades: www.salabeckett.cat

Sala Fénix
Calle Riereta, 31 / 934413467. teatre@salafenix.com /
www.salafenix.com Engrunes, de RUM Teatre (Girona).
Cicle Yo Gesto //Teatre físic i textual al voltant del drama
dels refugiats. Dj, Dv, Dss, Dg a les 21 h

Sala Muntaner
Muntaner, 4 / 934515752. Dansa de mort, dir. Jordi
Casanovas, amb Mercè Arànega, Lluís Soler i Carles
Martínez; fins 9 juliol, dc. a ds. 20.30 h, dg. 18.30 h. Hypnos
Vol.2, de Luis Pardo; dv i ds. 22.45 h, dg. 20.30 h. Entrades:
Ticketea. www.salamuntaner.com

Tantarantana Teatre
Les Flors, 22 / 934417022. El Cicló: Fins al 28/5 Cia Casa
Real presenta Ven a Fraguel Rock. Progr. Familiar: Fins al
28/5 Animamundi Teatre pres. El príncep Granota.
Horaris i millor preu: www.tantarantana.com

Teatre - Auditori Sant Cugat
Pl. Victòria dels Àngels, 1/ Túnels de Vallvidrera, sortida 11.
C58 i AP7 Túnels de Vallvidrera, sortida 11. C58 i AP7. FCG.
Pablo Carbonell, El mundo de la tarántula, diumenge
14 de maig, 19 hores. Escuadra hacia la muerte, d
Alfonso Sastre, Funció accessible, divendres 19 de maig, 21
h. Informació i venda al 93.589.12.68. www.tasantcugat.cat

Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus: 14, 18, 38, 59 /
933015504. Fins 28 maig Federico García, espectacle de
Pep Tosar basat en la vida i lobra de Lorca; de dt. a dv. 20
h, ds. 18.30 i 21 h, dg. 18.30 h.. teatreromea.cat i promentrada.com

Teatre Tívoli
Casp, 8 / FGC Catalunya / Metro: L-1 y L-3 Catalunya.
934122063. Joaquin Cortés - Esencia Jueves a viernes
21.00 horas; Sábado 19.00 horas y 22.00 horas; domingo
18.30 horas. Entradas a la venta en www.grupbalana.com

Versus Teatre
Castillejos, 179.Del 11 al 14/05 Un recuerdo de Avignon
de Ignasi Vidal. La fundición de Sevilla. De Dj a Ds 20 hores
Dg 18 hores. En castellà. Estrena 19/05 1984 (El gran
germà téstà observant). Escapade Theatre. En anglès. De
Dj a Ds 20 hores Dg 18 hores. Taquilla i web Teatre.

IIn
nffaannttiill
Tantarantana Teatre
Les Flors, 22 / 934417022. Animamundi Teatre pres. El
príncep Granota. Dss 18 horas, Dg 12 horas.

Teatre Gaudí Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada
Família, L4 Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/
936035161. Teatre Musical:Singing Talent Show Ds 17
hores, Dg 12 hores. Venda Taquilla i webTeatre.
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Teatre Akadèmia

Palau de la Música Catalana

Gran Vía, 595 / Metro Catalunya o Universitat /
902424243.(A2)La Cubana- Gente Bien, El
Musical,miércoles a jueves 21.00 horas, viernes a sábado
18.00 y 21.30 horas, domingo 18.30 horas. Entradas a la
venta en www.grupbalana.com

C/Buenos Aires 47-49. 934951447 One arm. de Moisés
Kaufman, basat en una narració curta i guió cinematogràfic
de Tennessee Williams. Del 17/5 al 4/6. De dx a dv a les
20.30 h, dss a les 18 h i 20.30 h i dg a les 18 h. Entrades:
teatreakademia.cat. 934951447

Carrer Palau de la Música, 4 - 6 / 932957200. La música
dels mestres de lOrfeó Català. Petit Palau. Dg, 14 de
maig, 12.00 h. Cor de Cambra del Palau; Xavier Puig, director. Preu: 15 euros. Taquilles Palau: 902442882 /
www.palaumusica.cat

Eixample Teatre

Teatre Condal

C. Aragó, 140/ 936816132. HD Humor Div, Diss 22.30 h.
Sessió Golfa Div, Diss 23.59 h. Teatre Familiar: "Magia
Family" diss 13 Maig 17 h. El llop I les set cabretesDiu
14 Maig 12.30 h. www.eixampleteatre.cat

Avinguda Paral.lel, 91 / Metro: L-2 Paral.lel, L-3 Poble Sec /
Bus: 20,36,57,64,91, 157 / 934423132. Fins 21 maig,
Homes, la comèdia musical de Sergi Belbel i Carol
López, música Marc Parrot, dir. Carol López, amb Anna
Barrachina, Agnès Busquets, Alba Florejachs, Mireia Portas
i Glòria Sirvent; dj i dv. 20.30 h, ds. 18 h, dg. 18.30 h. teatrecondal.cat i promentrada.com

El Maldà
Carrer Pi, 5 (junto a cine Maldà). Ignots de Ramon
Madaula, amb Josep Julien i Marc Rodríguez. Mrs.
Brownie. Cia Teatre Nu. Per reserves, consulta dhoraris i
preus www.elmalda.cat

Goya
Joaquím Costa, 68 / 933435323 La autora de las meninas d´Ernesto Caballero, amb Carmen Machi, Mireia
Aixalà i Francisco Reyes; de dt a ds. 20.30 h, dg. 18.30 h..
teatregoya.cat i promentrada.com

Gran Teatre del Liceu
Ramblas, 51-59 / 934859913. L´Holandès errant 10, 14,
18, 22, 26 i 28 de maig. La fille du régiment 16, 19, 21,
24, 27 i 29 de maig. Concert Txaikovsky (Khatia
Buniatishvili. 25 de maig. Venda a liceubarcelona.cat,
App i Taquilles del Liceu.

La Puntual
Allada Vermell, 15; Jaume I / 639305353. El mundo de
Dondo Cia Julia Sigliano (Argentina). Titelles +2 anys. En
castellano. Dv 18 h; ds 12 h i 18 h; dg 12 h i 17 h. 6 euros
dv / 10 euros ds i dg. www.lapuntual.info

Teatre del Raval.
Sant Antoni Abad, 12 / 934433999. Al i Oli Dj i dv 20
hores, ds 19 hores, dg 18 hores. Gabriel Córdoba
Superstar ds 22 hores. Compra d´entrades a taquilla.
Ticketea.com i 902044226

Teatre Gaudí Barcelona
Sant Antoni Maria Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada
Família, L4 Joanic Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/
936035161. Estrena 11/05 Generació de merda, un
musical amb molts likes de X.Morató i G.Sesé. De Dj a
Ds 20:45 hores Dg18 hores. Musical familiar Singing
Talent Show de Ll. Grifé i M. Torras. Ds 17 hores Dg 12
hores. Venda Taquilla i web Teatre.

Teatre Lliure de Gràcia
Montseny, 47 / Metro (Fontana L3) Las personas del
verbo, creació i direcció Joan Ollé. Fins al 28/05. 14/05
col·loqui amb la companyia després de la funció. Informació
i venda dentrades www.teatrelliure.com, taquilles del teatre, Ticket Rambla (Rambla 99) i al 902 106 369
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Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona
(CCCB)
Montalegre, 5 / Metro: L1, L2, L3, Pl. Catalunya i Pl.
Universitat / 933064100. www.cccb.org. T. 933064100.
Horari: 11.00- 20.00 horas. Exposicions: Fenomen fotollibre. World Press Photo 2017. Entrada 6 euros; combinada 8 euros.

Museu Marítim
Drassanes Reials de Barcelona. Avinguda de les Drassanes
s/n / Metro: L-3 (Drassanes) / 933429920. Museu Marítim
de Barcelona i Drassanes Reials. Entrada per la plaça
del Portal de la Pau. Drassanes. Tel 933429920.
www.mmb.cat. De dilluns a diumenge, 10.00- 20.00 horas.
Exposició de la col·lecció del Museu: Drassanes i galeres, 7 vaixells, 7 històries. Exposicions temporals:
Titanic the reconstruction, Miraestels, A la vora de la
mar i Objectes insòlits.
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JUANJO MENA | Director de la orquesta de la BBC, que actúa mañana en Oviedo

“Una orquesta española hace un único
programa a la semana; la BBC hace tres”
“Las cosas en materia musical en España están cambiando, pero
aún tenemos una democracia muy joven, no nos damos cuenta”
Oviedo, Andrea G. TORRES
El español Juanjo Mena es uno
de los directores de orquesta de
mayor proyección internacional,
titular en la Orquesta Filarmónica de la BBC, que ofrecerá mañana en el auditorio de Oviedo un
concierto con el trompista avilesino Alberto Menéndez, en cuyo
programa destaca el énfasis por
dar a conocer la música británica.
Mena, que desarrolla una carrera imparable en orquestas de todo
el mundo, dejará la BBC en un
corto periodo de tiempo, después
de estos seis últimos años que lleva al frente de la agrupación británica. Cierra con ello una etapa
muy intensa de su carrera. “Llega
un momento en el que tenemos
que liberarnos, tanto ellos como
yo”, asegura este director, que ha
recibido varias ofertas de orquestas europeas y también algunas españolas, pero aún no hay nada
cerrado. Sí tiene claro que no quiere convertirse en un director con
múltiples titularidades.
–¿Cuáles son las primeras
impresiones de esta gira que están realizando por España?
–Estamos muy contentos. En
los conciertos en el Palau de la
Música de Barcelona y en Alicante hemos podido sentir el calor del público. Allí presentamos
un programa distinto al de Oviedo, porque en esta gira por España, y en general siempre que viajamos, nos llevamos dos o tres
programas distintos, pero éste es
nuestro ritmo habitual de trabajo.
Así como una orquesta española

hace un único programa a la semana, nosotros preparamos hasta tres para interpretarlos en la
misma semana. Entonces elegimos las obras y los solistas que
mejor pueden funcionar en cada
uno de los lugares en los que vamos a actuar, y vamos cambiando la música.
–Un plan de trabajo completamente distinto al español.
–Totalmente, todo se basa en
una primera lectura de la orquesta donde los problemas básicos
están solucionados ya. Aunque
nos asombre, es el sistema habitual en el ámbito anglosajón. Entonces lo que trabajamos a partir
de ahí son cuestiones de estilo y
cómo darle a la música una visión
más personal. Nuestro ritmo de
trabajo semanal es realmente intenso. Por ejemplo, lunes y martes, montamos un programa entero para poder tocarlo en directo el
mismo martes de tarde desde
nuestra sede en Salford, que tiene
capacidad para 300 personas y
para emitirlo a través de la radio
de la BBC, donde tenemos una
media de 25.000 oyentes. El mismo miércoles grabamos para
nuestro sello Chandos en una doble sesión de 3 horas. El jueves
empezamos a preparar en Manchester nuestro siguiente concierto de esa semana, algo semejante
a los conciertos de abono de aquí,
pero también atendemos las peticiones de otras sociedades musicales de ciudades cercanas que
nos demandan nueva música y no
quieren el mismo programa que
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Juanjo Mena.

en Manchester. El viernes viajamos y tocamos en una de esas
ciudades, como Nottingham, y el
sábado volvemos a Manchester.
–Ese ritmo de trabajo es impensable hoy en día en España.
–Ese ritmo de trabajo quiere
decir muchas cosas (risas).
–El programa que interpretarán en Oviedo tiene mucha
música británica, ¿por qué?
–Intentamos que las giras como ésta hagan énfasis en la música escrita por compositores británicos. Me encanta la idea de
tocar la sinfonía de Elgar n.º 1 en
Oviedo porque apenas se interpreta ni en España ni en Europa.
Es una obra muy compleja para
tocar, son muy virtuosísticas, y
quizá por eso se relega un poco

en las salas de conciertos. Afortunadamente los músicos de la
Filarmónica de la BBC la conocen muy bien, y yo he podido
crecer con ellos. Es lógico pensar
que como estoy dirigiendo una
orquesta inglesa tengo que saber
dirigir música inglesa, y por eso
Britten, Walton y Hindemith son
compositores que he ido incorporando a mi repertorio. La obertura “Las abejas” de Vaugan Williams también hace alusión a las
melodías populares inglesas,
siempre tratadas desde ese humor británico. Strauss lo incluimos porque su estilo funciona
bien con Elgar, y además contamos con Alberto Menéndez como solista, al que le espera una
exitosísima carrera.
–¿Qué imagen proyecta España en el extranjero en lo que
a la música se refiere?
–Mi impresión es muy clara.
Tenemos aún una democracia
muy joven y no nos damos cuenta. Las cosas en materia musical
aún están cambiando. En los 80
había mucho por hacer y teníamos la energía para cambiarlo todo, y en cuanto a instrumentistas,
la Joven Orquesta Nacional de
España ha supuesto un punto álgido en la formación de los músicos. No sólo tocaban en conciertos, sino que se puso a los jóvenes
en contacto con el mundo. Por la
manera de ser de los españoles,
tan abierta y expresiva cuando
dan con grandes profesores que
canalizan su talento, el resultado
es de una calidad altísima.
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Dos grans de la clàssica de Catalunya fan anys: la pianista, 25 de carrera, i el mestre i compositor, 80 de vida

Alba Ventura i Ros Marbà, de celebració!
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

S

e celebraven els Jocs
Olímpics del 1992 quan
una joveníssima Alba
Ventura
(Barcelona,
1978) feia el seu debut orquestral amb el Concert per a piano
núm. 9, Jeunehomme, de Mozart.
Amb13anyetsesposavaalesordres
de Sir Neville Marriner, amb l’Orquestra de Cadaqués, en una gira
espanyola que després la va portar a
Madrid i Sant Sebastià. Va ser un
punt d’inflexió important en la seva
carrera. I, com són lescoses: quan fa
25 anys d’aquell èxit de nena prodigi –una imatge que li va costar treure’s de sobre, perquè quan va tornar
de l’estranger, després d’una dècada, la gent la continuava veient com
una nena–, l’Orquestra Camera
Musicae li ha proposat ser solista
amb aquesta mateixa peça... sense
saber que era el Mozart amb què va
sortir de l’ou.
LacitaésavuialPalaudelaMúsica (18 h) com a clausura de la temporada de la formació tarragonina,
una orquestra amb què col·labora
VICENÇ LLURBA
per primer cop el mestre Antoni
Ros Marbà, a tall de pòrtic de cele- El mestre Antoni Ros Marbà amb una somrient Alba Ventura al final de l’assaig amb l’OCM al Vendrell
braciódelsseus80anysoquatrevedir que es va sentir valorada com a nacional i algunes actuacions a fora. ció de Sant Cugat. Però a la seva
gades 20, com ell s’estima més dir.
Antoni Ros Marbà (Hospitalet de noble edat de 80 anys té incomAixí, es reuneixen dos grans va- artista internacional abans a l’eslors de la clàssica a Catalunya, dos tranger que aquí: en els 12 anys que Llobregat, 1937), d’altra banda, no prensiblement encallada l’estrena
va passar al Regne Unit tenia actua- pot dir que no hagi estat profeta a la delasevaòperasobreelfilòsofWalmúsics de generacions diferents.
“Em fa molta gràcia fer aquest cions per tot Europa. Als 27 va deci- seva terra i en terra aliena: alumne ter Benjamin, a què ha dedicat cinc
Mozart amb el mestre Ros, perquè dirtornar,i,malgratquenoespene- de Toldrà i Celibidache, va ser titu- anys i que té llibret en anglès d’Anabans de tocar-lo en aquell debut de deix de res, la seva agenda posa lar de l’Orquestra Ciutat de Barce- thony Madigan.
fa 25 anys, la persona que em va aju- en evidència la dificultat dels mú- lona,delaNacionald’Espanya,dela
“És una òpera molt teatral que
daraentendrel’obra, lasevaestruc- sics locals d’aquesta país per avan- Filharmonia de Galícia... Von Kara- parla del moment que Benjamin
tura i el seu estil, va ser ell. I no haví- çar en la seva projecció interna- jan el va convidar a dirigir la Filhar- creua la muntanya escapant-se del
em tingut mai ocasió de tocar-lo cional. Amb tot, el seu moment ac- mònica de Berlín, és premi Nacio- nazismeiarribaaPortbou,ons’acajunts”, explica Ventura al telèfon tual és dolç, amb molta demanda nal i ara imparteix el curs de direc- ba suïcidant, tot i que no queda clar
des del Vendrell, on es fan els assajos. “És una obra amb què he crescut. Aleshores jo feia classes de
Dmitri Baixkirov a Madrid –continua la pianista–, i la partitura que
tenia era una mica a la russa, amb
més pedal i amb dinàmiques més
expressives. Un quart de segle després, i havent treballat bastant

L’Orquestra Camera
Musicae els reuneix al
Palau, amb el Mozart
amb què la pianista va
debutar amb 13 anyets

RICARD III

que no fos una sobredosi de morfina”, diu Ros Marbà. El director, per
cert, està encantat amb els músics
de la Camera Musicae amb què avui
també toca la simfonia Júpiter, de
Mozart. “És gent jove molt receptiva que fa una feina excel·lent”.
La seva carrera en la direcció orquestral no para –tot just ha fet
Schubert i Sibelius a Madrid, i està
compromès a defensar “la nostra
música”–, però ara li deixa més
temps per compondre. “És una assignatura pendent. Ara estic escri-

El músic té encallada
l’estrena de la seva
òpera sobre Walter
Benjamin amb llibret
d’Anthony Madigan
vint tres homenatges que estrenaré
la temporada vinent amb l’OBC: a
Toldrà, Mompou i Montsalvatge”,
apunta.
Però el que no s’explica és que
l’òpera que va compondre per al Liceu quedés en l’aire quan Joan Matabosch va deixar la direcció artística per marxar al Real. És una òpera
endosactesi13escenes,quecorresponen a les postals que col·leccionava Benjamin. Inclou personatges
d’aquella Europa... Hannah Arendt,
Bertolt Brecht, Gershom Scholem.
“I no és una obra malsonant”, adverteix Ros Marbà. “Sorprèn que el
Liceu no tingui cap òpera del segle
XX o XXI la temporada vinent; veig
que no acaba de ser on li correspon... Espero que la directora artística em rebi en algun moment...”.

TEATRE NACIONAL
DE CATALUNYA
#TNCdetothom
2016 — 17
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amb forte-piano, la meva manera
d’entendre l’estil clàssic ha variat.
M’he fet gran i he volgut trobar la
meva manera d’expressar-ho. Perquè, quan coneixes l’instrument
amb què va ser escrita la peça, veus
quin tipus de flexibilitat i caràcter
de so funcionava. I, sense arribar al
punt de voler imitar aquell instrument, adquireixes una altra perspectiva, entens com respirava
aquella música a escala de fraseig...
Si en l’època havien de posar el pedal amb el genoll és evident que no
en devien abusar gaire...”.
No en té 40 i ja és una professora
consolidada del Conservatori del
Liceu. Ja suma set anys al Superior,
il’apassionacomelprimerdia.Com
a intèrpret, la seva amplitud de repertoriésnotable–Ibercameraacaba d’acollir-la a Girona amb Sonates
de Beethoven i Estudis de Ligeti–, i,
pel que fa a la seva projecció, no cal

Patrocinador
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Clàssica i dansa
MARICEL CHAVARRÍA

DONIZETTI AL LICEU. Torna La fille du régi-

ment, amb un repartiment encapçalat per
l’estel·lar tenor mexicà Javier Camarena,
que comparteix escenari entre d’altres
amb Bibiana Fernández
A PARTIR DEL 16/V. GRAN TEATRE DEL LICEU

SAMPLER SÈRIES PORTA UN CLÀSSIC. El nordamericà Keith Fullerton Whitman, figura
dels sintetitzadors modulars amb una vintena d’àlbums, porta a L’Auditori una audició única del seu aclamat Playthroughs
(2002), obra de subtils transformacions
sonores a partir de guitarres pregravades i
processades.

ve i la soprano Cristina Ferri, entre altres
veus. Un treball d’art visual en forma de
mapping es projectarà per les parets de
L’Auditori.
DEL 19 AL 21/V L’AUDITORI

BCN CLÀSSICS ES RECOLZA EN NOSEDA. La Cinquena de Beethoven i la Cinquena de
Mahler. Aquest és el repertori que l’imparable director Gianandrea Noseda, acabat
de nomenar principal director convidat
de la London Symphony Orchestra, dirigirà al BCN Clàssics. A l’Orquestra de Cadaqués, que protagonitza gran part dels
concerts del cicle, s’hi afegirà aquesta vegada la Simfònica de Castella i Lleó.
18/V (20 H) PALAU DE LA MÚSICA

18/V L’AUDITORI 21.30 H

CIUTAT FLAMENCO. La ballarina i coreògrafa
FINAL DE FESTA A L’OBC. Kazushi Ono tanca la

temporada amb el majúscul Rèquiem de
Verdi, que conté pàgines sublims que tots
els cors volen cantar. En aquest cas qui ho
farà serà l’Orfeó Català amb el seu Cor Jo-
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Rocío Molina serà –amb el bailaor José
Manuel Álvarez– una de les protagonistes
del festival Ciutat Flamenco que comença
el dia 19.
DEL 19 AL 21/V. MERCAT DE LES FLORS
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Cataluña la Generalitat ha impedido que el Palau
acuse formalmente a CDC, el ayuntamiento de
Barcelona se queda solo defendiendo que el Palau
se persone contra CDC en el juicio por el saqueo de
la ....
En Cataluña la Generalitat ha impedido que el Palau acuse formalmente a CDC, el ayuntamiento de Barcelona se queda solo
defendiendo que el Palau se persone contra CDC en el juicio por el saqueo de la institución.
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La Generalitat
impedeix que el
Palau de la Música
acusi CDC de
cobrar comissions
El Govern imposa la seva majoria al Consorci

de l’ens per evitar un canvi de posicionament
abans de les conclusions deﬁnitives en el judici
DdG BARCELONA

■ El Palau de la Música no acusarà Convergència pel presumpte
cobrament de comissions de Ferrovial a canvi d'obra pública a través de la institució cultural. La Generalitat va imposar divendres la
seva majoria al si del Consorci del
Palau, l'ens que aplega les administracions que aporten fons públics a l'auditori, per evitar un canvi de posicionament jurídic de
l'entitat abans que es presentin les
conclusions definitives en el judici del cas Palau. Davant l'absència
de la representant del Ministeri de
Cultura, l'Ajuntament de Barcelona es va quedar sol defensant personar-se contra Convergència i
Ferrovial.
La proposta de l'Ajuntament de
Barcelona va ser rebutjada pels
tres representants de la Generalitat, entre els quals hi ha el president Carles Puigdemont, el conseller de Cultura, Santi Vila, i el secretari general de Cultura, Pau Villòria. Els dos primers van delegar
el seu vot en Villòria. Mentrestant,
la representant per part del Ministeri de Cultura no va acudir a la
reunió. Així va ser com el Govern
va fer valer la seva majoria per evitar que al Palau acusés directaP.17

ment al partit de l’Executiu.
La decisió presa en el Consorci
va ser posteriorment ratificada en
una segona reunió, efectuada pel
màxim òrgan de l'entitat, el patronat de la Fundació Palau de la Música. Aquest, compost per 
membres, va ratificar la determinació de no acusar Convergència
ni Ferrovial. En aquesta segona
reunió, la postura de l'Ajuntament
va tornar a quedar en minoria,
amb un únic representant de l'Orfeó Català a favor seu. La postura
que el Govern va fer prevaler en
les dues reunions de divendres és
la d'esperar que es presentin les
conclusions del judici per decidir
com actuar.
Previsiblement, al final del judici la Fiscalia rebaixarà la pena
que inicialment demanava (
anys de presó) contra la filla de
Jordi Montull, Gemma Montull,
gràcies a les confessions que el
seu pare i Millet van fer sobre el finançament il·legal de CDC. No
variarà l'acusació contra el partit
-vehicular a través del Palau ,
milions de comissions de Ferrovial- ni contra el seu extresorer,
Daniel Osàcar -set anys de presó
per tràfic d'influències i blanqueig.
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La Generalitat impedeix que el
Palau de la Música acusi el PDeCAT
El

Govern català imposa
la seva majoria al Consorci
de l’ens per evitar un canvi
de posicionament jurídic
REDACCIÓ MANRESA

El Palau de la Música no acusarà Convergència pel presumpte
cobrament de comissions de Ferrovial a canvi d'obra pública a través de la institució cultural. La Generalitat va imposar divendres la
seva majoria al si del Consorci del
Palau, l'ens que aplega les administracions que aporten fons públics a l'auditori, per evitar un canvi de posicionament jurídic de

l'entitat abans que es presentin les
conclusions definitives en el judici del cas Palau. Davant l'absència
de la representant del ministeri de
Cultura, l'Ajuntament de Barcelona va quedar sol defensant personar-se contra Convergència i Ferrovial.
La proposta de l'Ajuntament de
Barcelona va ser rebutjada pels
tres representants de la Generalitat, entre els quals hi ha el President Carles Puigdemont, el conseller de Cultura, Santi Vila, i el secretari generalde Cultura, Pau Villòria. Els dos primers van delegar
el seu vot en Villòria.
Mentrestant, la representant
per part del ministeri de Cultura
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no va acudir a la reunió. Així va ser
com el Govern va fer valer la seva
majoria per evitar que al Palau
acusés directament el partit de
l’Executiu.
La decisió presa al Consorci va
ser posteriorment ratificada en
una segona reunió, efectuada pel
màxim òrgan de l'entitat, el patronat de la Fundació Palau de la Música. Aquest, compost per 
membres, va ratificar la determinació de no acusar Convergència
ni Ferrovial.
En aquesta segona reunió, la
posició de l'Ajuntament va tornar
a quedar en minoria, amb un únic
representant de l'Orfeó Català a
favor seu.
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‘CAS PALAU’

La Generalitat veta que
el Consorci acusi CDC
El Govern català
frena que s’inculpi el
partit com demanava
l’Ajuntament de BCN
JESÚS G. ALBALAT
BARCELONA

E

l Consorci del Palau de la
Música ha rebutjat finalment acusar en el judici
del cas Palau Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) pel
cobrament de comissions de Ferrovial a través de l’entitat cultural. El
vot dels dos representants de la Generalitat de Junts pel Sí ha sigut absolutament clau per evitar que s’acusés el partit nacionalista. Al Consorci del Palau hi ha representats la
fundació de l’auditori, l’associació
Orfeó Català, l’Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat i el Ministeri de Cultura. La votació es va celebrar la setmana passada a instàncies
de Joan Llinares, un dels representants de l’ajuntament barceloní que
pretenia que es canviés la qualificació provisional en què s’exculpava
Convergència.

La presidenta
del Palau de la
Música també s’hi
pronuncia en contra
drà que CDC es va lucrar amb les comissions de Ferrovial. Els dos principals encausats, Jordi Montull i la
seva filla Gemma, van arribar a un
acord amb el representant del mi-

nisteri públic per rebaixar la petició
de pena a canvi d’assenyalar directament Convergència.
Després d’esclatar l’escàndol, el
Consorci del Palau va reclamar que
s’obrís una causa separada per investigar els pagaments a CDC, però
quan els nacionalistes van recuperar la Generalitat el 2011, van obligar a canviar l’estratègia i es van retirar els càrrecs contra el seu propi
partit. H

L’ARGUMENT/ A favor d’acusar aquest

partit es van pronunciar els dos representants municipals i el de l’Orfeó Català. En contra hi van votar els
dos representants de la Generalitat,
els altres dos de la fundació i la presidenta de l’entitat, Mariona Carulla.
El representant del Ministeri de Cultura no hi va assistir, cosa que va permetre donar la majoria als que s’oposaven a l’acusació.
Fonts jurídiques han assegurat
que l’argument per rebutjar l’acusació contra CDC és que en aquest moment no es pot canviar l’acusació,
tot i que hi ha informes que demostren el contrari. Un exemple és que el
fiscal del cas, Emilio Sánchez Ulled,
modificarà les penes sol·licitades per
a alguns acusats, tot i que mantin-
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33Millet amb Montull, al centre, i la filla d’aquest, al judici.
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El ‘caso Palau’ deja tocada
la credibilidad del Govern
EN LAS últimas semanas, y
particularmente en el acto
que celebró el pasado sábado, el PDeCAT ha dado claras muestras de querer dejar
atrás las sospechas que recaen sobre Convergència.
Una dirección ejecutiva joven
y sin mácula judicial –aunque
con el lastre de Artur Mas
ocupando la presidencia del
partido– intenta reconducir a
la formación después de muchos años obsesionada con
un procés soberanista que
muchos ya admiten, de puertas adentro, que no va a ninguna parte. Pero si el PDeCAT quiere demostrar que
no es Convergència no vale
el borrón y cuenta nueva: debe afrontar los desmanes del

pasado, y aprender de ellos.
En este sentido, la noticia de
que la Generalitat –controlada por el PDeCAT y ERC– ha
impedido que el Consorcio
del Palau de la Música presente acusación contra Convergència por quedarse con
6,6 millones de euros desviados de la institución a cambio de adjudicaciones de
obra pública envía un mensaje en la mala dirección. Contra la intención del Ayuntamiento, la voluntad del Govern parece ser la de pasar
de puntillas por el escándalo,
intentando minimizar los daños que sufrirá la vieja CDC.
Después de escuchar las confesiones de la mayoría de los
implicados, no se entiende.

NÚRIA MARÍN

El centro de
medicina china,
un éxito

7

La alcaldesa de
L’Hospitalet firmó ayer
en Pekín el convenio
por el que la ciudad albergará el centro de
medicina tradicional
china más importante
de Europa. Además de
contentar a los seguidores locales de una
disciplina con un predicamento cada vez mayor, la instalación atraerá a turistas de todo el
continente.

MERITXELL RUIZ

Ensenyament no
cumple con el
Parlament

8 Ensenyament se es-

EL MUNDO
P.20

cuda en la falta de dinero para no cumplir con
la totalidad de una resolución aprobada en el
Parlament en la que se
instaba al Govern a poner los medios para eliminar el amianto en los
centros escolares. La
conselleria calcula que
se necesitarían 100 millones de euros para llevar a cabo la tarea, que
debería ser prioritaria
dada la toxicidad del
material.
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TRIBUNALS

La Generalitat impedeix que
el Consorci del Palau acusi CDC
L’Ajuntament havia demanat que s’imputés el partit
JORDI MUMBRÚ
BARCELONA

El Consorci del Palau de la Música
–format per membres de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de
Barcelona, el ministeri de Cultura
i l’Associació Orfeó Català– mantindrà la seva actual estratègia judicial en el cas de l’espoli del Palau i no
presentarà cap acusació contra
CDC. Així ho van decidir divendres
en una reunió que es va celebrar a
petició de l’Ajuntament de Barcelona, que considera, segons fonts municipals, que després de les declaracions fetes durant el judici –en les
quals alguns dels acusats van apuntar al cobrament de comissions des
de CDC– calia presentar càrrecs
contra Convergència.
A la reunió, però, la Generalitat va
fer valer la seva majoria –gràcies a
l’absència dels representants de
l’Estat– per rebutjar la proposta que
havia defensat Joan Llinares, actual
responsable dels serveis jurídics de
l’Ajuntament i exdirector executiu
del Consorci del Palau de la Música.
Si els representants del ministeri de

Cultura haguessin participat en la
votació (ja sigui presencialment o
delegant el seu vot) haurien pogut
canviar la decisió.
Llinares va defensar que calia
tornar a acusar Ferrovial i CDC, entenent que durant les declaracions
dels acusats i testimonis del cas Palau davant del jutge al mes de març
va créixer la sospita que aquesta
gran constructora havia pagat comissions a Convergència a través
del Palau de la Música. Els principals acusats –Fèlix Millet, Jordi
Montull i Gemma Montull– van assenyalar directament CDC en unes
confessions que perseguien rebaixar substancialment les seves penes. Tot i així, el Govern –format pel
PDECat i per ERC– considera que
això no està provat. La decisió del
Consorci no evitarà, però, que el judici del cas Palau –encara en marxa– investigui el paper de Convergència en el saqueig de la institució,
ja que la fiscalia demana set anys i
mig de presó per a l’extresorer del
partit, Daniel Osàcar.
El mateix divendres, després de
la reunió del Consorci, n’hi va haver
una altra de la Fundació del Palau

Majoria
Els vots dels
membres
del Govern
van ser claus
per evitar
l’acusació

Fèlix Millet entrant a la Ciutat de la Justícia durant el judici del cas
Palau, que es va celebrar al mes de març. CÈLIA ATSET

de la Música, en la qual “la Generalitat va mantenir la mateixa postura que havia mostrat davant el Consorci”, segons fonts municipals.
El 3 de març, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja va demanar
públicament que es convoqués una
nova reunió del Consorci després
de les confessions de Fèlix Millet i
Jordi Montull, per tornar a acusar
Ferrovial i Convergència. Aquella
reunió es va celebrar 12 dies després, però la decisió de canviar l’estratègia com a acusació va caure de
l’ordre del dia.
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El Consorci del Palau havia reclamat al jutge instructor que obrís
una causa separada per investigar
els suposats pagaments a CDC. Després de les eleccions del 2011, però,
quan CDC va tornar al Govern de la
Generalitat, el Consorci va canviar
d’idea i va retirar els càrrecs contra
Convergència, entenent que no hi
havia proves d’aquest desviament.
La decisió final del Consorci impedeix que la institució pugui reclamar a Convergència els 6,5 milions
d’euros que segons Hisenda va desviar des del Palau.e
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La Generalitat no acusa a
CDC en el ‘caso Palau’ pese
a la confesión de Millet
Rechaza la propuesta del Ayuntamiento e impone su mayoría en el
Consorcio para no acusar al partido por el desvío de 6,6 millones
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
El Consorcio del Palau de la Música
–entidad formada por la Generalitat,
el Ayuntamiento de Barcelona y el
Ministerio de Cultura– no acusará a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por presuntamente
quedarse con 6,6 millones de euros
desviados del Palau a cambio de adjudicaciones públicas. Así se decidió
en la reunión del comité ejecutivo
del Consorcio celebrada el pasado
viernes en la que se debatió la propuesta del representante del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Llinares,
de cambiar las conclusiones provi-

supuestamente apuntan a las comisiones ilegales que recibió Convergència por adjudicar obras a Ferrovial: por eso, en un principio el
Consorcio apuntaba a la responsabilidad subsidiaria del partido como
beneficiario de ese dinero que habría
pasado por el Palau, presuntamente

entregado por la constructora y recibido por el partido, y cuantificado en
unos 6,6 millones de euros. Pese a
esto, en su escrito de conclusiones
provisionales el Consorcio, igual que
la Fundación Palau de la Música, no
van contra la formación y sólo piden
más de 20 años de prisión para Mi-

llet, Montull y la hija de éste, Gemma
Montull, por el saqueo de la institución. Por eso, el Ayuntamiento quería «redefinir» la estrategia jurídica
ya que esta semana se deben elevar
a definitivas la petición de penas.
Por cinco votos a tres, el Consorcio rechazó la petición del representante municipal. La Generalitat se escudó en que los informes de los abogados que defienden al Palau
indican que técnicamente no puede
producirse esta acusación contra el
partido, por eso votaron en contra
igual que algunos miembros de la
Fundación. El comité escuchó la opinión de otros expertos, entre ellos los
propios servicios jurídicos de la administración catalana, que se mostraban a favor del cambio. Los representantes del Ministerio de Cultura
no acudieron a la reunión, lo que facilitó que la Generalitat impusiese su
mayoría junto con miembros de la

Fundación, y el Consorcio rechazó
acusar a CDC y mantener penas
contra Millet, Montull y su hija.
El Patronato del Palau de la Música también acordó en su reunión del
pasado viernes mantener su acusación contra los ex responsables de la
institución cultural y evitar incluir a
CDC. Pese a que también hubo divisiones y algunos miembros del Orfeó Català expresaron su opinión de
que el partido se lucró con fondos
del Palau, los patronos consideran
que deben seguirse los criterios jurídicos para ir contra los procesados
confesos. En el caso de que Convergència sea condenada, el Palau
no recibiría directamente como perjudicada el dinero que debería pagar el partido por beneficiarse del
tráfico de influencias por el que está
procesado su ex tesorero Daniel
Osàcar, sino que acabaría en las arcas del Estado.

El Govern impuso su
mayoría, aunque no
hubo representantes
del Ministerio
La entidad pide más
de 20 años de cárcel
para los ex cargos del
Palau de la Música
sionales de la acusación de esta entidad en el juicio del caso Palau y acusar a CDC.
Tras la entrada y registro del Palau en julio de 2009, Llinares fue
nombrado director general del Palau
y envió hacia el juzgado que investigaba el desfalco de Fèlix Millet y Jordi Montull muchos de los documentos encontrados en la institución que

Fèlix Millet, a su llegada a la Ciutat de la Justícia durante una de las sesiones de este juicio. SANTI COGOLLUDO

El Govern viaja a Madrid para iniciar el diálogo
Munté confía en la respuesta del Estado a la conferencia que dará Puigdemont la próxima semana
BARCELONA

El Govern apura las opciones para
buscar una solución dialogada al
órdago de la convocatoria del referéndum. La portavoz del Govern,
Neus Munté, apuntó ayer que quiere que la conferencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en Madrid la próxima semana sirva para iniciar un diálogo con
el Estado y ha avisado de que éste
último tiene la «obligación» de dar
una respuesta.
«Estamos convencidos de que el
planteamiento mayoritario y transversal que existe en Cataluña res-

pecto a la convocatoria de un referéndum merece una respuesta por
parte del Gobierno y del PP. Esta
respuesta no puede ser un no permanente, sin entrar a negociar ni a
dialogar», afirmó Munté, quien remarcó que acudirán a la capital
«con el convencimiento absoluto
de que de esto también se puede
hablar, porque lo que ocurre en Cataluña no es cosa de cuatro días ni
de cuatro partidos».
Puigdemont protagonizará el
próximo día 22 una conferencia en
una sala del Ayuntamiento de Madrid, donde explicará su «última

propuesta» para un referéndum
acordado. La portavoz y consellera
de Presidència auguró que será
una conferencia «interesante y
bien recibida», si bien admitió que
por el momento no tienen ninguna
confirmación oficial de que vaya a
asistir ningún miembro del Gobierno de Mariano Rajoy.
«El objetivo del día 22 es poder
explicarnos, explicar el planteamiento que se hace desde Cataluña
y lo que lo sustenta», remarcó
Munté quien aseguró que esta conferencia es la misma «que desde el
Govern se solicitó hacer en el Se-
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nado como cámara de representación territorial y que se negó por
parte de la Mesa del Senado».
Munté destacó que la voluntad mayoritaria de convocar un referéndum «no caduca» y añadió que «es
el Gobierno del Estado quien está
obligado a dar una respuesta» y
que la Generalitat esperará «hasta
el último momento».
Sobre la moción de censura
contra el presidente Mariano Rajoy anunciada por el grupo parlamentario de Unidos Podemos,
Munté afirmó que el PDeCAT analizará la propuesta exacta de la

formación que lidera Pablo Iglesias para tomar una decisión sobre
si la apoyan o no. La vicepresidenta del PDeCAT, aseguró que están
con todas aquellas formaciones
políticas que defienden un referéndum y «no se cierran en banda»
para negociarlo. «Valoraremos los
pros y contras, teniendo en cuenta
que en estos momentos nuestro
objetivo es poder explicarnos y
contribuir a que este referéndum
se celebre», afirmó sobre la moción de censura que plantea Unidos Podemos.
También aseguró que el partido
no se circunscribe únicamente al liberalismo ya que en su seno «conviven sensibilidades diferentes». El
PDeCAT se definió como humanista y socioliberal en un congreso este sábado.
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Impide que el Palau
acuse a CDC por el
dinero desviado

La CDU se impone
en Renania y el SPD
recibe otro castigo

Recibe el premio
Latino de Oro a
la mejor cantante

La Fundación March
glosa a los literatos
más musicales

Consgigue por
quinta vez el Mutua
Madrid Open

Dos goles que
acercan al Madrid
al título de Liga
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7 El candidato de la demo-

7 La cantante cubana reci-

7 La Fundación March,

El Consorcio del Palau
de la Música, con el apoyo
de la Generalitat –de la que
es conseller de Cultura– y
el rechazo del Ayuntamiento de Barcelona
decidió, tras la
confesión de
Millet y Montull, no respaldar la acusación contra CDC para que
los 6,6 millones de euros
desviados desde el Palau
hasta este partido acaben
resarciendo las arcas de la
institución cultural.

cristiana CDU se impuso
ayer al SPD en las elecciones de Renania del NorteWestfalia, un estado federado en el que el
SPD llevaba gobernando 45 de
los últimos 50
años. El resultado significa
un nuevo triunfo de Angela
Merkel frente al candidato
socialdemócrata Martin
Schulz, a pocos meses de
las próximas elecciones federales en Alemania.

VOX POPULI

EL DEBATE que hoy va a enfrentar a los tres
candidatos es lo que Sergio Leone llamaba il
triello en la secuencia final de sus películas. La
diferencia es que en el spaghetti western sobrevivían dos y aquí solo puede quedar uno, y de
momento, ya veremos por cuánto tiempo.
Hay en el PSOE de esta hora una notable

A CONTRAPELO

bió en Marbella el Premio
Latino de Oro a la mejor
cantante 2017. La entrega
del galardón tuvo lugar durante la gala de la segunda
edición de estos premios de
la música y el cine iberoamericano promovidos por
la Fundación Mundo Ciudad. La intérprete se ha
convertido en una artista
polifacética que ejerce de
cantante, compositora, escritora de cuentos infantiles,
presentadora y empresaria.

discute con un comerciante que tenía un rebaño de carneros. Para vengarse, le compra uno
y lo tira al mar, lo que lleva a sus congéneres a
tirarse por la borda tras el náufrago. Quizá esto del PSOE esté más inspirado en el Escuadrón suicida del Frente del Pueblo Judaico de
La vida de Brian. En realidad, sólo cuentan dos.

Un suicidio
colectivo

SANTIAGO
GONZÁLEZ

pulsión suicida, que no es siempre una inclinación individual. Los socialistas beben en el
ejemplo de la secta fundada por Jim Jones, el
Templo del Pueblo, cuyos 909 integrantes se
suicidaron en Guyana en 1978. Pasar del Templo del Pueblo a la Casa del Pueblo sólo requiere un poco de imaginación y una pizca de laicismo.
Rabelais lo llevó al animalismo. Gargantua

Patxi López acudirá con mucho pundonor, pero le pasa lo mismo que a Eli Wallach en Sad
Hill: le han descargado el revólver. Es algo sorprendente que Zapatero, al igual que sus antecesores en Ferraz, esté con Susana, cuando ZP
tiene en Pedro el más acabado admirador y
continuador de su obra.
Sánchez ha perfeccionado las dos peores herencias de Rodríguez: el vicio de mirar al adver-

de la que es director musical, inicia pasado mañana
un ciclo dedicado al universo musical de diversos
escritores, como Alejo
Carpentier, Paul Klee,
Thomas Mann o Marcel
Proust, que se inspiraron
en la música y la convirtieron en parte central de sus
obras, pese a no tenerla
como oficio. Se trata de
una excelente programación que funde la literatura con las artes musicales.
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El tenista balear, que pasa por un excelente momento de forma, logró ayer
una disputada victoria frente al joven austriaco Dominic Thiem por 7-6 (8) y 6-4.
Se trata de su quinta victoria en el Mutua Madrid
Open y el 30 Masters 1000
de su trayectoria, una cifra
con la que iguala la marca
de Novak Djokovic, al que
superó en las semifinales,
como el tenista con más títulos de esta naturaleza de
la historia del tenis mundial.

sario como enemigo y el relativismo en el uso
del lenguaje. La memoria histórica y aquella
impresionante declaración de principios: «las
palabras han de estar al servicio de la política;
no la política al servicio de las palabras».
Y en ello está, dando a sus palabras cada vez
el sentido que conviene a sus necesidades de
presente. Dos perlas: Pedro ha dicho este fin de
semana que quiere dejar atrás el PSOE de los
notables y abrir la puerta al PSOE de la militancia. Sin solución de continuidad añade que él
defiende al PSOE de siempre. Pero gañán, el
PSOE de siempre es el de los notables. El
PSOE de siempre aún lamenta aquellas primarias entre Joaquín Almunia y Pepe Borrell, que
le obligaron a apuntillar al candidato ganador.
Quizá en ese episodio esté la explicación del
agravio que ha llevado a Pepe al bando de Pedro: su rencor a los notables.
Pedro se agarra más a sus palabras que a los
hechos. Y la socialdemocracia que él aspira a
representar tiene como herencia un rosario de
fracasos europeos: el Pasok en Grecia, lo del
PS en Holanda, lo de Corbyn y lo del pobre Hamon, dos izquierdistas como él, en Reino Uni-
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La cómoda victoria del
conjunto blanco ante el Sevilla por 4-1 deja a los de Zidane cerca de conseguir un
título que no logra desde
2012. El portugués volvió a
ser decisivo con sus dos goles, el segundo un precioso
tanto a pase de Kroos. Esta
semana finaliza la competición, el Madrid viaja a Vigo
(este miércoles para jugar el
partido aplazado) y se desplaza a Málaga el domingo.
El Barça recibirá al Eibar en
la última jornada.

do y Francia. Curiosamente, el SPD, que practica esa Grosskoalition que Pedro no llega a
concebir, lleva sus derrotas con algo más de
discreción. Y eso no es todo. Es que él tuvo una
ocasión de oro cuando Rajoy perdió 63 escaños
en una legislatura. Pedro no sólo no ganó ninguno, sino que perdió 20 diputados sobre el mínimo histórico de su partido. Y no dimitió y perdió otros cinco. Y se postula para las primarias.
Si Pedro aspirase a presidir una empresa, ¿se
imaginan que el consejo general de accionista
le daría una oportunidad con esas cifras?
Los notables del PSOE tal vez piensen que
se han precipitado al copiar las primarias de
la designación de los candidatos en las presidenciales de EEUU. Allí tienen debates encarnizados, pero el derrotado se pone a las órdenes del vencedor. Recuerden las de Obama y
Clinton en 2008, y luego él la nombró secretaria de Estado. De las nuestras los socialistas
saldrán rotos y enemistados. No somos americanos. Lo decía un cineasta vasco cargado
de razón: «Para hacer cine americano hay que
ser americano. O parecerlo, que es todavía
más difícil».

CARTAS AL DIRECTOR

Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de 20 líneas y EL MUNDO
UNDO
DO
O
se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente. EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

La Primera
Comunión
Sr. Director:
Otro año más para enfadarme
cuando toco el tema de la Primera Comunión. Para muchas familias la Primera Comunión se ha convertido (desgraciadamente) en la «nueva
puesta de largo», donde los
padres utilizan lo más sagrado como algo de usar y tirar.
Es un espectáculo doloroso
(no siempre, gracias a Dios)
que tenemos que presenciar
todos los años. Los niños (y
niñas) están más pendientes
de la fiesta, de los regalos que
recibirán, del vestido, del peinado, que de lo realmente im-

portante: recibir a Jesús Sacramentado. Los padres se
deben de ocupar y preocupar,
ante todo, de explicarles sobre
la presencia real de Cristo en
la Eucaristía. Lo demás sobra.
Alberto Álvarez (Sevilla).

Adelantamientos
a los ciclistas
Sr. Director:
La mayor parte de los atropellos a ciclistas que circulan
por las carreteras se producen
al intentar adelantarlos en tramos del vial donde existe una
línea continua y, por ende,
también una señal genérica
de prohibición de adelantamientos, si se rebasa dicha lí-

nea continua; esto es lo que
piensan la mayoría de los conductores, pero la realidad es
todo lo contrario. Precisamente para realizar adelantamientos a ciclistas que circulan por
fuera del arcén, sí está permitido rebasar la línea continua
para adelantar a ciclistas, e incluso es necesario y recomendable invadir dicha línea continua para guardar la distancia de seguridad de al menos
un metro y medio en el adelantamiento al ciclista.
Si la DGT colocara esta advertencia: «Se puede rebasar
la línea continua al adelantar
a los biciclos», en cada señal
prohibitiva de tráfico que existen al comienzo de las líneas
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continuas de los viales, se reducirían a la mínima expresión la cantidad de ciclistas
muertos por adelantamiento.
Víctor Sánchez. Sevilla.

Desafiar
a la muerte
Sr. Director:
Hace 50 años, ¿quién diría
que los niños de 13 años pasarían las tardes jugando a la
consola en vez de jugar en el
patio al fútbol u otro juego tradicional? ¿Y las niñas pasando el día delante de la pantalla
dejándose conocer por las redes sociales? O peor aún…
¡Quién diría que el índice de
niños muertos por comas etí-

licos iba a existir! Antes no
imaginaban que las próximas
generaciones practicarían el
famoso botellón; bebiendo inconscientemente hasta perder
el control y desafiando a la
muerte por «pasarlo bien» un
sábado noche. Eso no es divertido. Deja de serlo cuando
se asocian el alcohol o las drogas con pasar un buen rato.
Las drogas están relacionadas
con enfermedades y problemas que muchos y muchas jóvenes desconocen.
Yo misma soy adolescente
y sé que la sociedad está en
constante avance, pero en
muchos aspectos lo hace a velocidad escalofriante. Mireia
Ferrer Marín. Valencia.

Eurovisión
Sr. Director:
Es lógico que países sin mucha presencia en Europa, como le ocurría a la España del
franquismo, dediquen esfuerzos para que sus representantes en Eurovisión les procuren
algo del protagonismo que no
tienen. Pero no entiendo que
nuestro país deba ahora gastar dinero público en un concurso anticuado, rancio y minoritario. Luis Mota. Madrid.
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» ATROPELLO
DE UN AUTOBÚS
Un autobús de la Línea 59 de Barcelona
17117
atropellóO.J.D.:
ayer a una
mujer en la calle
Almirall Cervera del barrio de La BarceloE.G.M.:
83000
neta. La víctima está en estado crítico a
causa de los politraumatismos sufridos.
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» CICLISTAS ARROYADOS EN RIUDOMS
La joven que atropelló el sábado a seis
ciclistas en Riudoms (Baix Camp) y que
dio positivo en la prueba de alcoholemia
quedó ayer en libertad con cargos
tras declarar ante los Mossos.
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La Generalitat evita que el Palau
acuse a Convergència en el juicio
JESÚS GARCÍA, Barcelona
La Generalitat ha hecho valer su peso en el Consorcio del Palau de la Música para evitar que el organismo acuse a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) por haberse lucrado de forma ilegal a través
del Palau. Tras las confesiones de Fèlix Millet y Jordi
La reunión del viernes era la última oportunidad para que el Consorcio, que ejerce la acusación
particular en el caso Palau, modificase su estrategia jurídica. La vista oral, que se celebra desde hace
dos meses, llega a su fin. Esta semana es decisiva: el miércoles, las
partes (acusaciones y defensas) dirán si mantienen o modifican sus
conclusiones (penas de prisión,
multas, responsabilidad civil) respecto a los acusados.
Los Mossos registraron el Palau en julio de 2009. La fiscalía
destapó el expolio de la institución musical (24 millones) a manos de sus responsables, Fèlix Millet y Jordi Montull. Ambos confesaron desde el inicio que se embolsaron dinero del Palau (efectivo, obras en viviendas, viajes de
placer). Pero callaron sobre el
otro pilar del caso: el pago de comisiones a CDC a cambio de la
adjudicación de obra pública (Ciu-

Montull, que acreditaron el pago de comisiones (6,6
millones) a CDC a cambio de la adjudicación de obra
pública a Ferrovial, el Ayuntamiento de Barcelona
pidió un cambio de estrategia y exigió que el Palau
acusara también al partido de Artur Mas. El viernes,
la propuesta fue rechazada por tres votos a dos.

dad de la Justicia, línea 9 del metro) en el último Gobierno de Jordi Pujol. El silencio se rompió el
día de su declaración en el juicio:
Millet y Montull confesaron el pago de mordidas al partido (hoy
PDeCAT), de las que se llevaban
un pellizco como intermediarios.
El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por Ada Colau, recogió el guante de las confesiones y
exigió, por carta, una reunión del
Consorcio para revisar su planteamiento. La misiva fue remitida
por el jefe de los servicios jurídicos, Joan Llinares, que gestionó
el Palau tras el escándalo y halló
los papeles clave que enfangaron
a CDC. En el caso están implicados el extesorero Daniel Osácar
—afronta una petición de siete
años de cárcel por tráfico de influencias y blanqueo— y Convergència como responsable civil a
título lucrativo, al haberse beneficiado con dinero de origen ilícito.

La fiscalía y la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) acusan en sus escritos a Osácar y a CDC. No lo hacen,
en cambio, ni el Consorcio —el órgano público— ni la Fundación
—el privado— del Palau de la Música. Las conversaciones con ambos organismos se han sucedido
en las últimas semanas, sin acuerdo. La Fundación argumentó que
no es posible acusar de un delito a
alguien a quien no se ha señalado
en el escrito de acusación provisional. El Consistorio encargó un
informe al penalista Juan Córdoba que echa por tierra ese argumento: mientras alguna de las
partes (como es el caso) señale a
Osácar y CDC, el Consorcio y la
Fundación pueden adherirse a
sus planteamientos sin problema.
El viernes se celebró la última
reunión. Descartado ese argumento, la Generalitat propuso
que los dos organismos votaran.

Los vaivenes
políticos marcan
el rumbo
El Consorcio del Palau de la
Música forma parte de la
Fundación del Palau, que lo
gestiona, y es el que aporta
los fondos públicos. Está
integrado por representantes
del Estado (dos votos), la
Generalitat (tres) y el Ayuntamiento (dos), por lo que los
colores políticos cuentan.
Cuando salieron a la luz los
primeros indicios de financiación irregular de Convergència, el Consorcio señaló al
partido de Artur Mas. La
estrategia cambió en 2013,
cuando llegó el momento de
presentar escrito de acusación y CiU mandaba en el
Consistorio y la Generalitat.
La exclusión del tesorero y
del partido fue aprobada por
las tres Administraciones.
Visto el desarrollo del juicio,
Ada Colau ha querido regresar a la estrategia inicial,
pero no lo ha logrado.

En el Consorcio, el resultado fue
de tres a dos, en contra de revisar
la estrategia judicial. Los tres representantes de la Generalitat
—el President, el consejero de Cultura, Santi Vila, que delegaron el
voto en Pau Villoria, también del
departamento— votaron en contra. Los dos del Ayuntamiento
—la alcadesa, por delegación, y
Joan Llinares— , a favor. El Estado, que tiene dos votos, ni se presentó ni delegó. Más tarde votó la
fundación, y la mayoría de los
miembros del Orfeó lo hicieron
también en contra. Fuentes del
Departamento de Cultura señalan que siguieron “el consejo de
los servicios jurídicos de la Fundación”.
Fuentes del Consistorio explican que, al no señalar a Convergència, el Consorcio está “renunciando a resarcirse” con los 6,6
millones que se embolsó el partido. La Fundación y el Consorcio,
sin embargo, argumentan que ya
solicitan (como responsabilidad
civil) esa cifra, pero que la piden a
Millet y Montull, al no ver suficientes los indicios de financiación irregular. El planteamiento
del fiscal es distinto: solicita el comiso de los 6,6 millones a CDC
para el Estado. El motivo es que
ese dinero “no es del Palau”, sino
que es “la retribución de un delito
de tráfico de influencias” que “no
tiene víctima”, explican fuentes judiciales que, admiten, que si hubiera sentencia condenatoria, el
Palau podría haber batallado por
reclamar parte de esos fondos.

La piqueta llega
a Ca n’Anglada
para “dignificar”
el barrio

Una excavadora derriba uno de los inmuebles del barrio de Ca n’Anglada, en Terrassa.

/ CRISTÓBAL CASTRO
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IVANNA VALLESPIN, Terrassa
El barrio de Ca n’Anglada de Terrassa busca dejar a un lado su
imagen estigmatizada con una
profunda remodelación. El proyecto de esponjamiento contempla desbrozar la alta densidad de
edificios con la demolición de
nueve grandes bloques para colocar en su lugar plazas y equipamientos. El Ayuntamiento se
muestra convencido que ello va a
“dignificar el barrio”.
Ca n’Anglada, castigado por la
pobreza y la degradación, está
formado en su parte norte por
una línea de grandes bloques cosidos por un laberinto de callejuelas peatonales. Estos gigantes de
ladrillo proliferaron rápidamente con la oleada migratoria de la
segunda mitad del siglo pasado y
por la urgente necesidad de
reubicar muchas familias después de las riadas de 1962. “Es un
barrio muy denso y masificado,
que se construyó de una determinada manera por las necesidades del momento”, apunta Marc
Armengol, teniente de alcalde de
Territorio.
PASA A LA PÁGINA 4
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IVANNA VALLESPIN, Terrassa
El barrio de Ca n’Anglada de Terrassa busca dejar a un lado su
imagen estigmatizada con una
profunda remodelación. El proyecto de esponjamiento contempla desbrozar la alta densidad de
edificios con la demolición de
nueve grandes bloques para colocar en su lugar plazas y equipamientos. El Ayuntamiento se
muestra convencido que ello va a
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a societat espanyola hauria
de fer una reflexió sobre
l’elevada tolerància a la
corrupció. Sovint es parla
de la vinculada als partits polítics,
sense posar l’èmfasi en l’altre costat
d’aquesta estreta relació que permet que es materialitzi el delicte.
Qui perverteix a qui, qui posa en
contacte els desitjos inconfessables
de les parts, quina responsabilitat
té cadascuna d’aquestes parts, de
qui s’espera més lleialtat cap a la societat i respecte al bé públic i, finalment, quin grau de responsabilitat
té el ciutadà quan normalitza, banalitza i segueix votant els que ho
van cometre o ho van tolerar.
Dins de la reflexió sobre la cadena corrupta, haurien d’ocupar un
lloc important les empreses en els
seus diferents papers de víctimes,
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instigadores o còmplices de la corrupció. Grans empreses de l’Ibex 35
com Ferrovial, FCC, Acciona, ACS,
Sacyr i OHL s’han vist esquitxades
en trames que inclouen des del cas
Palau fins a l’operació Lezo, passant
per la trama Púnica, el cas 3%, l’escàndol amb la plataforma del Castor o
Acuamed. No s’han donat explicacions ni s’han produït destitucions
fulminants ni investigacions internes conegudes.
L’exemple més pròxim és el de la
constructora OHL. A la junta general d’accionistes de la setmana passada, el seu primer executiu, Juan
Miguel Villar Mir Fuentes, no va fer
ni una sola al·lusió davant d’accionistes i inversors a la dimissió «voluntària» de Javier López Madrid,
gendre de Juan Miguel Villar Mir pare i presumptament implicat en el

Tanta culpa té
el que instiga la
perversió com
el que s’hi presta
cas Lezo i condemnat per les targetes
black de Caja Madrid.
A qualsevol altre país amb un mínim de tradició de bon govern empresarial, seria inconcebible que
una gran empresa cotitzada es vegi immersa en investigacions per
corrupció sense que passi factura
a la cúpula. La diferència entre Espanya i el Regne Unit no és que allà
hi hagi més o menys corruptes. És
que, quan hi ha sospites, els britànics forcen la dimissió immediatament per evitar el deteriorament

del Govern, partit o empresa, ja que
hi ha un consens que no és objecte
de discussió segons el qual algú tacat per l’ombra del delicte se n’ha
d’anar. Mentrestant, a Espanya la
pràctica sistemàtica consisteix a negar-ho tot i continuar a la cadira.
Els vincles de les constructores
espanyoles amb els partits polítics
van contribuir a la bombolla del totxo, van elevar el cost de les obres públiques que es van pagar amb els diners dels contribuents i van empènyer Espanya una mica més cap a
l’abisme amb la seva complicitat en
la projecció d’infraestructures inútils. Que ningú oblidi, quan surtin
a la llum els casos de corrupció, que
tanta culpa té el que la instiga com
el que s’hi presta. H
@olgagrau13

AUGE I CAIGUDA D’UN ORGANISME

Centenari endeutat
Fira València celebra el seu segle de vida marcada pels 1.000 milions d’euros que acumula
de deute H La reinvenció de l’entitat passa per una discutida privatització de la gestió

MIGUEL LORENZO

NACHO HERRERO
VALÈNCIA

El 10 de maig de 1917, ara fa cent
anys, es va inaugurar a València la
primera Fira Mostrari d’Espanya,
que va néixer amb 148 estands de
diferents productes i que durant dècades va ser la més important del
país. El seu lideratge es va enfortir
el 1962, quan va passar d’organitzar un únic esdeveniment anual a
ampliar la seva oferta amb salons
monogràfics, el primer dels quals
va ser de la joguina. Però aquell esplendor queda lluny i la institució
va celebrar dimecres el seu centenari en un acte amb el rei Felip VI,
immersa en un procés de reinvenció al qual ha arribat després d’una
profunda crisi de resultats, gestió i
reputació, que implicarà una privatització de la seva gestió, tot i que es
tractarà de mantenir un cert control públic sense que pugui tornar a
suposar un llast per als comptes de
la Generalitat Valenciana.
Divendres passat, el Consell va
aprovar un full de ruta per transformar la institució. D’aquesta manera es podrà treure el sense ànim de
lucre dels estatuts per actuar com
una societat mercantil com els seus
competidors i tenir més agilitat.
Tot per poder triplicar el volum de
negoci actual. És a dir, accelerar un
creixement que per mitjans propis
només podia arribar al 6% anual en
el pròxim lustre. El 2016, la institució va aconseguir posar fi a una dècada de pèrdues i guanyar una mica menys d’un milió d’euros amb
una facturació de 18,8 milions d’euros i 31 fires celebrades. José Vicente
González, president de Fira València, ha subratllat aquests dies que
haver tornat als resultats positius
els dona temps per trobar la millor
opció però ha insistit en la necessitat d’afrontar aquest canvi de naturalesa.

fórmula per mantenir el control
públic però que possibles deutes no
comptabilitzin en el de la Generalitat Valenciana passaria, segons va
dir Climent, «perquè la suma entre
el Consell i les empreses valencianes sumin més que la resta».

Comissió d’investigació
El que va ser un dels vaixells insígnia de l’economia valenciana prova de deixar enrere també una forta crisi d’imatge. Actualment hi ha
oberta una comissió d’investigació
a les Corts sobre el seu funcionament. Els sobrecostos en les obres
d’ampliació, que van passar de 325
milions d’euros a gairebé el doble,
i les despeses d’alguns dels seus directius amb les targetes de crèdit
institucionals van provocar també
una denúncia, que la Fiscalia va arxivar després de dos anys d’investigació, però l’informe de la qual es
nega a facilitar.

Vaixell insígnia de
l’economia de la
zona en el passat,
pateix una crisi
de reputació

33 Commemoració 8 El rei Felip VI, acompanyat del ministre Álvaro Nadal (primer per l’esquerra) i el president
valencià, Ximo Puig (segon per l’esquerra), entre altres autoritats, dimecres passat.

La Generalitat
Valenciana aspira
a trasformar la
institució en una
societat mercantil

En el protocol d’actuacions,
l’Ajuntament de València cedeix el
sòl i l’edifici a la Generalitat Valenciana, que es compromet a assumir el
deute, que va arribar a ser de 587 milions i que ja està pagant com a avalista. En total, el 2029 s’hauran abonat
per part del Govern autonòmic entre capital i interessos 1.025 milions.
Des de Fira València recorden que el
gruix d’aquell deute correspon a una
doble ampliació decidida a principis
d’aquest segle XXI i que ni IFEMA ni
Fira Barcelona van assumir pagar
aquest tipus d’obres quan les van fer.
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Segons va confirmar Rafael Climent,
conseller d’Economia Sostenible, hi
haurà capital privat en la nova societat, tot i que encara no se n’ha definit el percentatge. «Hi ha d’haver
empreses valencianes, hi haurà capital privat i si hi pot haver dos operadors serà millor que un, així n’hi haurà
un d’activitats i un altre de fires. Però el control l’ha de tenir el Consell»,
va remarcar. Fires com Cevisama,
Habitat o Iberflora, les més rendibles
i les que millor han resistit la crisi,
hi podrien entrar com a ens propis
o mitjançant les seves patronals. La

A més, hi ha serioses sospites que
va ser utilitzada pel PP, que va governar durant dècades l’Ajuntament i
la Generalitat Valenciana. Empreses a les quals va perdonar pagaments han aparegut com a possibles donants en campanyes i es van
contractar promocions al marge
dels organitzadors de les diferents
fires amb Orange Market, l’empresa de la trama Gürtel al País Valencià
i que organitzava molts actes del
PP. També va ser l’encarregada del
congrés nacional del 2008, en què
Mariano Rajoy va aconseguir mantenir la presidència. La factura va
ser de més de mig milió i el PP mai
la va abonar. Segons van assegurar
els seus dirigents, perquè mai hi va
haver un contracte. Aquells diners
se segueixen perseguint per intentar reduir al màxim el cost que hauran d’assumir les arques públiques
per permetre el renaixement de Fira
València. H

24

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 24

O.J.D.: 79409

TARIFA: 15951 €

E.G.M.: 471000

ÁREA: 862 CM² - 81%

SECCIÓN: POLITICA13 DE MAIG DEL 2017

DISSABTE

13 Mayo, 2017

PERFIL
FERRAN SENDRA / FERRAN NADEU

33 Vista oral 8 El togat intervé en un judici celebrat al febrer.

33 Método 3 8 Amb el seu col·lega Fernando Bermejo, en un registre el 2013.

Un fiscal roig i xarnego
Emilio Sánchez Ulled presentarà la setmana que ve el seu informe definitiu del judici del ‘cas
Palau’ H Nascut a Lleida fa 51 anys, el va posar sota els focus el seu paper en la causa del 9-N
JAVIER PÉREZ

Andújar

A la planta 9 de la Fiscalia Provincial de Barcelona, a la Ciutat de la
Justícia (una mola construïda sota la sospita de les comissions illícites), un foli imprès fa de rètol
a la porta del fiscal anticorrupció.
Despatx coordinador núm. 7. Fiscalia especial contra la corrupció i la criminalitat organitzada. Il·lm. Sr. Emilio Sánchez. Fiscal Delegat. Però el
nom del fiscal es pronuncia complet per tot arreu: Emilio Sánchez
Ulled.
Impossible mantenir-se indiferent, a favor o en contra, davant les seves actuacions i la
seva personalitat, expressada
mitjançant una oratòria irònica, afilada i plena d’orgull
professional. El van posar sota el focus les imatges televisades del judici del 9-N, amb
el qual va portar a la inhabilitació Artur Mas, Irene Rigau i
Joana Ortega. En la seva oficina de fiscal encara hi ha per
una prestatgeria els anònims,
insults (feixista, torturador...),
que va rebre durant el procés.
La setmana que ve, està previst que Sánchez Ulled presenti el seu informe definitiu sobre
el judici del cas Palau, on demana condemna per a noms mitològics de la burgesia catalana. Sempre arriba a la feina en autobús.
Avui llegia un llibre del poeta maleït Leopoldo María Panero. Però
una de les lectures que més l’han
marcat és Diario de un fiscal rural, de
l’egipci Tawfiq Al-Hakim. «El més
semblant a un fiscal egipci del segle XIX és un fiscal espanyol», comenta.
Té 51 anys, va vestit amb americana i corbata, i porta motxilla a

33 Sánchez Ulled arriba a la
Ciutat de la Justícia el primer
dia del judici del ‘cas Palau’.

l’esquena. Li agrada anar sense afaitar de dies, com un proscrit, però
també com algú que arriba, fa justícia i se’n va com un vaquer solitari. Té algun tret de franctirador. «La
meva aspiració és molt humil. Em
conformo que tot quedi escrit».
Des de la seva taula de treball
al despatx contempla una foto del
xalet dels seus pares a pagès, on es
va sentir salvatge i on va preparar
oposicions. Només els seus íntims
coneixen aquell lloc. A les parets,
un cartell del sindicat de la magistratura francesa, que mostra un
puny aixecant la balança de la justícia, i la reproducció d’un gravat
de Goya de la sèrie Los desastres de la
guerra.

«Tu no ets ric»
Al damunt de la taula, el retrat de
la seva dona i els seus tres fills. Ella és
treballadora social en un hospital,
i són les històries que li explica, el
tipus de feina que fa i les condicions amb les quals l’ha de portar a
terme el que l’ajuda a no perdre
la percepció de la realitat. Alguna vegada ha sortit corrents a
l’acabar un judici per acompanyar els fills en les seves activitats. «Vaig escollir tenir família i no me n’escaquejo emparant-me en la meva feina».
De pare extremeny (comercial d’una empresa) i de mare lleidatana (mestra i ATS),
Emilio Sánchez Ulled es declara d’esquerres, xarnego i
bilingüe. «Tu no ets ric, no ho
perdis de vista», es recorda.
Se sent orgullós d’«haver
crescut en una fiscalia
progressista i pionera», a
Barcelona, de la qual va ser
cap Carlos Jiménez Villarejo i
tinent fiscal José María Mena
(tots dos desterrats per haver aixecat el cas Banca Catalana), i on
van coincidir alhora el primer fisRICARD CUGAT
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cal anticorrupció, Carlos Ramos
(després nomenat jutge del TSJC), el fiscal de delictes econòmics
Fernando Rodríguez Rey (ara fiscal delegat d’estrangeria) i, també en delictes econòmics, Sánchez
Ulled. Com en una història de Martin Scorsese, uns veterans amb cicatrius i uns xavals de províncies
muntant una gran aventura.
Durant els seus primers anys de
fiscal, Sánchez Ulled va treballar a
la perifèria barcelonina. Cornellà,
Sabadell... A Badalona, on va conèixer Rodríguez Rey, va lluitar
contra els delictes d’heroïna. A
Manresa es va enfrontar als que
engreixaven el bestiar amb clenbuterol. A Mataró va viure la crisi del tèxtil i va acusar de delictes
contra els treballadors. Serà precisament amb els casos de fallides
d’empreses com es fundi l’especialitat de delictes econòmics.
Va anar a Varsòvia per treballar
a l’Oficina Europea de Lluita contra el Frau, on va passar dos anys
i va tornar a la trinxera. Després
va presidir la Unió Progressista de
Fiscals i va enviar una carta als socis comprometent-se a treballar
«en defensa dels únics que necessiten ser defensats, que són els
més febles».
–¿Quantes hores treballa al dia,
fiscal?
–¿Què entenem per hores?

Sempre arriba a la
feina en autobús
i li agrada anar
amb barba de dies,
com un proscrit
Per fer la guitza als
fatxes va crear amb
els amics el Grup
Revolucionari de
Gent Encantadora
El seu sentit de l’humor com a
provocació té un traç intel·lectual.
Durant la carrera (la va cursar a
Lleida, on va néixer i va créixer) es
va sentir pròxim a l’esquerra radical, i amb uns amics va crear el
Grup Revolucionari de Gent Encantadora, que tenia com a principal finalitat fer la guitza als fatxes
de la facultat. Lector de còmics,
ha col·locat discretament al peu
del seu ordinador a la fiscalia el
coet blanc i vermell de Tintín que
li van regalar els seus fills. Guarda
aquells vells àlbums amb el llom
de tela d’Editorial Joventut.
També adora el Capitán Trueno i l’agent Steve Pops. Detesta
les pel·lícules de judicis. És home
de lleialtats íntimes: la família,
les seves idees, la seva primera toga, amb la qual es vol jubilar. Té
plaers privats, però no inconfessables. Per exemple, prendre una
cervesa de les fortes sota el retrat
de Jacques Brel al cafè À la Mort
Subite, de Brussel·les. H
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De set en set
Lluís Muntada

El silenci actiu

L

a sorpresa (relativa) de l’encausament d’Hèctor López
Bofill per la publicació
d’uns tuits suposadament “injuriosos contra l’autoritat” (redeu, quin llenguatge!), significa una nova escalada. Es
deu haver detectat que els casos Pujol-Ferrusola i Palau de la Música poden tenir un efecte bumerang, perquè
al capdavall subratllen el declivi de
l’autonomisme i perquè, per connexions umbilicals, grans homes d’estat
també en poden sortir esquitxats. Mas,
Ortega, Rigau i Homs ja estan apartats;
Forcadell, Simó i Nuet van pel camí de
ser-ho; la neutralització de la figura del
polític irredempt de la segona fila ja
l’encarna Joan Coma, regidor de la
CUP de Vic. Així doncs, calia advertir
un altre flanc: el de l’intel·lectual combatiu. Fet: la lliçó d’avui es diu López
Bofill. Què persegueix aquest últim encausament? Fer visible que la repressió queda acotada a tots els espectres
de l’independentisme, i que la resta de
gent res no ha de témer.
Mentre el Tribunal Constitucional
anul·la qualsevol instrument del govern català, l’Estat confia tota la seva
aposta a la convicció que hi haurà una
gran part de la població catalana que
restarà impassible i sense dir ni piu davant aquesta cascada d’incriminacions, persecucions d’idees i retallades
de drets bàsics, com el de llibertat
d’expressió. A part de l’unionisme clàssic, de moment, Iceta, alguns civils, la
por i éssers mitològics del 15-M rubriquen aquesta estratègia. El somni
freudià de l’Estat és establir un cordó
sanitari contra “la infecció” independentista. I enmig d’un silenci actiu, sota una política sublimada per la Ley,
sense la incomoditat estètica de treure
els tancs, poder suspendre el que calgui: les eleccions, el Parlament, l’autonomia i alguna gent.
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Josep Pujol acusa els Cierco de donar “dades falses” dels comptes
banc destinatari quan va rebre els
fons. Al llarg de l’entrevista, Pujol
denuncia que els Cierco han rebut
“xantatge” de la policia espanyola
perquè carreguessin contra la seva
família, i assegura que per això han
accedit a col·laborar. Aquest fet, adverteix, és delicte a Andorra per revelació del secret bancari.

O.S.
BARCELONA

Josep Pujol Ferrusola, fill de l’expresident, considera que els germans
Cierco van donar “dades falses” dels
comptes de la família Pujol. Segons
ell, els màxims accionistes de la Banca Privada Andorrana (BPA), que estan col·laborant amb la justícia espanyola aportant documentació, duen
a terme una “estratègia de defensa”
per recuperar els diners que han
perdut. En una entrevista concedida a Público, Pujol va explicar que
“l’origen dels diners” era la deixa de
l’avi Florenci, cosa que la BPA, quan
va rebre la transferència d’Andbank,
va acceptar. “Ens sembla bé”, va assegurar Pujol que va respondre el

La “mare superiora”, una broma

Josep Pujol Ferrusola arribant a l’Audiència
Nacional el dia que li va tocar declarar. ZIPI / EFE
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Pujol va assegurar que les investigacions al patrimoni familiar no tenen
res a veure ni amb el cas Palau ni
amb el cas 3%, i remarca que el seu
nom no apareix en aquestes causes.
A més, va subratllar que el seu germà Jordi Pujol Ferrusola és a la presó sense motiu: “Hi ha molta política, aquí. Això és un procés de linxament públic”.

El fill de l’expresident també va
negar la veracitat de la nota manuscrita en què la seva mare, Marta
Ferrusola, traspassava “dos missals” sota la signatura de “la mare
superiora”. “No reconeixem el document”, va dir Pujol, que l’atribueix a una “broma” del gestor bancari Josep Maria Pallerola.
Només unes hores més tard, el
diari El Mundo va fer pública una
“sol·licitud d’operacions al compte” de la Banca Reig mitjançant la
qual Marta Ferrusola va ordenar,
el 25 de juny del 1998, el traspàs de
dos milions de pessetes a un compte andorrà del seu fill Pere fent
servir el mateix llenguatge eclesiàstic que en l’odre de transferència que es va fer pública la setmana passada.e
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Florentino Pérez va multiplicar
per tres el cost del Castor

Un informe del ministeri d’Indústria revela que ACS es va autoadjudicar l’obra

P.30

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,14

O.J.D.: 12536

TARIFA: 4094 €

E.G.M.: 82000

ÁREA: 773 CM² - 92%

SECCIÓN: PORTADA

15 Mayo, 2017

Societat
INFRAESTRUCTURES
MARIA ALTIMIRA
BARCELONA

Les polèmiques relacionades amb el
cas Castor són com un pou sense
fons. D’acord amb un informe intern del ministeri d’Indústria,
Energia i Turisme del febrer del
2012 al qual ha tingut accés l’ARA i
que va avançar el programa Salvados, el preu del projecte de construcció del controvertit magatzem
de gas va passar de 481 milions d’euros a 1.272,9 entre el 2007 i el 2010.
Així, a l’anunci de prequalificació
d’Escal UGS SL com a empresa per
liderar el projecte publicat al BOE el
2007, apareix la quantia de 481 milions d’euros (400 + IVA), un preu
que després es converteix en 894,5
milions, per pujar fins als 1.163 en la
sol·licitud de concessió administrativa del projecte i fins als 1.272,9 en
un pla d’inversió posterior presentat per Escal el març del 2010. L’últim augment està lligat a conceptes
com, per exemple, l’aplicació d’uns
marges de benefici industrial per
part d’ACS –la principal empresa
adjudicatària de la construcció del
projecte– tres cops superiors al que
es considera habitual. ACS, de la
qual Florentino Pérez és el primer
accionista, va adquirir el 66,7%
d’Escal, promotor del projecte i beneficiari de la concessió d’explotació del magatzem.
Joan Llinares, cap dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona,
que va ser director general del Palau
de la Música després de l’escàndol

El cost del Castor
es va multiplicar
per tres

Un informe del ministeri d’Indústria diu que es va fer una
“autoadjudicació” de l’obra a l’empresa de Florentino

reduïda”, referint-se al fet que només
s’hi va presentar la mateixa ACS. Les
raons, d’acord amb el document, van
ser el requisit d’haver realitzat cinc
projectes en el sector de l’energia a
Espanya i de tenir un volum de vendes anual superior a 4.000 milions
d’euros, que va “limitar encara més el
nombre potencial d’empreses”.
Aquesta valoració casa amb la d’altres
adjudicacions a subcontractes per
obres específiques, com ara la de la
planta de terra de les instal·lacions a
UTE Cobra-Sener, que també pertanyia a ACS. En aquest cas, l’escrit destaca el fet que la Comissió Nacional
d’Energia (CNE) assegurés que no hi
va haver un sistema transparent d’adjudicació, ni altres ofertes, i ho qualifica d’“autoadjudicació” sense preu
fixat. L’empresa que havia d’explotar
el projecte (Escal) hauria fet un concurs a mida perquè s’adjudiqués la
construcció de la planta a ACS. En
tots els casos la figura del contractista (Escal) i del contractat (ACS o UTE
Cobra-Sener) coincideixen, una realitat que l’informe d’Indústria i
Energia descriu com “un conflicte
d’interessos” o un “incentiu pervers”
que no contribueix a optimitzar els
costos, ja que “com més alta sigui la
inversió en el projecte més gran serà
la retribució assignada al promotor”.
Aquesta dinàmica, d’acord amb Llinares, va fer que els “preus s’acabessin fixant unilateralment”.
El periodista Jordi Marsal, autor
de Castor: la bombolla sísmica, considera que el magatzem de gas ha sigut una “obra magna de la incompetència des del punt de vista no no-

Preu
El cost de construcció
va passar de 481 a
1.272,9 milions d’euros

Concurs
La CNE va assegurar que
la planta de terra s’havia
autoadjudicat sense preu

del saqueig de l’entitat, qualifica
aquests augments d’“increïbles” en
l’entrevista emesa ahir al programa
Salvados sobre el document, tenint
en compte que encara no s’havia posat ni una pedra per iniciar els treballs. En aquest sentit, Llinares –expert en casos de corrupció – assegura: “Quan veus aquesta escalada, és
que aquí no s’ha dit la veritat”. Al seu
parer aquesta informació evidencia
que el promotor va anar proposant
nous pressupostos sense que l’Estat
li plantegés res, fins que es va arribar
als esmentats 1.272,9 milions i el govern va posar-hi fre a través de
l’aprovació d’un reial decret en què
es fixava aquesta xifra.
D’acord amb José María García
Casasnovas, el president de la comissió d’energia del Col·legi d’Enginers Industrials de Catalunya, els
preus de sortida no necessàriament
s’estimen a la baixa, com va passar
en el cas del magatzem de gas. Amb
tot, Casasnovas, un dels assessors
del Síndic de Greuges sobre el cas
Castor, sosté que les primeres estimacions no tenen caràcter contractual i que, en aquest sentit, sovint no
s’ajusten al preu final perquè enca-

més tècnic, sinó també econòmic”.
Una qüestió que, probablement,
Enagás, el gestor tècnic de la xarxa
d’infraestructures i magatzems gasistes i que tenia l’obligació d’adquirir el 33% d’Escal quan es posés en
marxa el magatzem, sospitava. El
representant d’Enagás, es pot llegir
en l’escrit, ja feia un any que havia
deixat d’assistir als consells d’Escal
perquè “discrepava de les decisions
adoptades per l’empresa”.
Precisament, Llinares considera que les empreses han sigut les
màximes beneficiàries d’aquest
projecte, un aspecte que tampoc
nega Garcí Casasnovas, davant
“l’absència” de l’Estat. Una posició
que no es pot entendre, diu aquest
gestor, “de cap manera”.
D’acord amb García Casasnovas,
l’informe hauria servit de base a la
demanda que el govern popular va
presentar el maig del 2012 per demanar l’anul·lació de la clàusula del
reial decret del 2008 amb què es va
autoritzar la concessió administrativa a Escal UGS perquè es considerava abusiva i que reconeixia el dret
a una indemnització en cas que es
posés fi a la concessió.e

1.350 milions per
indemnitzar Escal
L’empresa gestora del magatzem
de gas Castor, Escal UGS, va rebre
una indemnització de 1.350,7 milions d’euros per la seva renúncia a
la gestió de la planta, anunciada el
25 de juny del 2014. Els fets van arribar després dels terratrèmols registrats a la costa de Castelló i el
delta de l’Ebre, perquè una clàusula del 2008 instava a compensar
l’empresa si s’aturava el projecte.
A principis del 2016 va transcendir
que la comissió europea estudiava
si la decisió era legal.

ra no s’ha investigat a fons el terreny
ni les característiques tècniques.
“És quan hi ha una oferta concreta
del projecte”, precisa, que s’han de
donar explicacions sobre els canvis
en els costos establerts. Això va passar, d’acord amb aquest expert,
quan Escal va presentar la sol·licitud de la concessió administrativa
i va calcular en 1.163 milions la inversió del projecte de construcció.
L’adjudicació del contracte de
construcció a ACS que va tenir lloc
sota el mandat de José Luis Rodríguez Zapatero va despertar els recels
del ministeri d’Indústria i Energia del
govern de Mariano Rajoy, que, en el
mateix informe confidencial, assegura que “la concurrència efectiva va ser
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La planta
marina del
polèmic
magatzem de
gas Castor
davant de la
costa de
Vinaròs. ACN

