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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 120418

TARIFA: 2940 €

E.G.M.: 549000

ÁREA: 113 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA
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de la Porta Ferrada

Barcelona,
aparador mundial
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PAN O RA M A

MÚSICA Barcelona acull per
primera vegada el Simposi
Mundial de Música Coral, que
arriba a l’onzena edició i que
sota el lema Els colors de la pau
acollirà l’actuació de 24 dels
millors cors del món. Més de
2.000 persones dels cinc continents participaran en l’esdeveniment, que durant una
setmana ocuparà espais com
L’Auditori, el Palau de la Música o la Sagrada Família, així
com d’altres de Catalunya. La
cita arrenca avui a L’Auditori
amb els coreans Ansan City
Choir i els nord-americans
Rose Ensemble. / Redacció

PERE DURAN / NORD MEDIA

nit. Ahir al matí Jamie Cullum es
va dedicar a assajar. No ho va fer
al piano del bar de l’hotel on
s’allotjava, com se li va oferir, sinó a la seva habitació i amb la guitarra, un altre dels instruments
que domina. A la tarda, quan va
arribar a l’escenari per dur a terme la preceptiva prova de so, va
descarregar trastos de la furgoneta com un més de l’equip i allunyat de tota estrellitis.

La policia investiga
la mort d’una
cantant en escena
MÚSICA La policia francesa
investiga la mort de la cantant
Barbara Weldens, que es va
desplomar sobre l’escenari,
presumptament per una
descàrrega elèctrica, va informar ahir el diari local Ouest
France. Weldens, de 35 anys,
va morir mentre cantava
descalça i en una nit de tempesta en una església del
poble de Gourdon, al sud
de França, en el marc
del Festival Léo Ferré./ Efe
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là que el paquet era el seu, l’altre
respongué: “Ja ho sé, però jo demà he de cantar”. Després Alberdi
fa una classe magistral molt divertida sobre la importància de fer
plorar sense plorar ella, la professió de salvar ànimes, la dificultat
d’explicar com s’aconsegueix el
pianíssim, què vol dir fer la volta al
so. I, al final, reparteix globus entre 22
el públic
perquè
tots sàpiguen
Julio,
2017
on és i com funciona el diafragma.

mon Llull hi ha Izaskun Arretxe,
Han Nefkens,
TxellEspaña
Torrent, EuPAÍS:
gènia Broggi, Jordi Nopca. D’alguna manera,
en ser traduïda,
PÁGINAS:
39 la
teva veu vola. Es transforma, deixa de ser delTARIFA:
tot teva. 8451 €
Però, què passa quan jugues
amb ella, quan
la impostes?
A laÁREA:
306 CM²
nova seu de Foto Colectania es
presenta A chupar del bote. Segons
l’editor de RM Verlag, Ramon Re-

a 32 anys, després d’haver retratat galerista Mira Bernabéu explica
els secrets d’El Molino. La seva com es va dur a terme l’exposició
obra s’ha recuperat gràcies
a un que recollia
les instantànies entre
FRECUENCIA:
Diario
amant cubà que tenia llavors. Les bastidors. En una d’elles, vora una
fotos que féu del music-hall
van 120418
tele encesa onsurt Franco,una veO.J.D.:
acompanyades del text d’un tal dette es maquilla davant del miManolo de la Mancha, que
podria 549000
rall, on també es reflecteix l’autor.
E.G.M.:
ser el pseudònim de Manuel Váz- Mirem-lo amb atenció.
quez Montalbán, diu l’historiador
mà s’aixeca durant el torn
27%
SECCIÓN: Una
CULTURA
de la fotografia Horacio Fernán- de preguntes. “Molt bones, les
dez. De la seva banda, l’assagista i vostres ponències”, comenta Jocomissari artístic Iván de la Nuez an Fontcuberta, “gairebé m’he

congènites CorAvant.
Aquesta vegada, a la Casa del
Llibre no fa fred; l’autor ja en devia patir a bastament, mentre superava l’inimaginable a la
serralada. Ben al contrari, hi fa
molta calor. Però el públic, tot i ser
un altre, torna a emocionar-se,
com va fer amb l’ària d’Alberdi. La
veu de Canessa també els ha arribat al cor.

procedents de la Beca Bach 2017,
un programa amb les cantates
191, 29 i 46 d’alta qualitat.
Cal reconèixer-ho, el treball
amb la música de Bach n’és la
gran prova, o es fa bé o immediatament es posen en evidència les
mancances. I, per descomptat,
dins d’un nivell de modèstia, però d’alta serietat, aquest “planter
Bach” ha donat una lliçó de feina
ben plantejada i de coherència en
els resultats.
Anant al paper, l’interessant
programa que il·lustra sobre algunes de les peces de les cantates
que Bach va arribar a utilitzar
per a la Missa es va obrir de manera cerimonial amb el Glòria
inicial de la BWV 191, que ens va
deixar veure un cor amb un nivell alt de ductilitat. Va continuar
íntegra l’estiuenca i cerimonial
Cantata BWV 29, del 1731, després el duo de la més petita BWV

191 (del 1741 i l’única, crec, en llatí), i la Cantata BWV 46 íntegra,
que va deixar veure en el seu cor
inicial una expressió intensa, íntima, ben plantejada com una
veu interior, encara que a les entrades del fugat potser una contundència més important n’hauria accentuat el contrast. Va tancar el concert el cor final de la
191, que va cantar sense complexos i amb vitalitat i autoritat, i
van ser ovacionats el cor, els solistes i el grup instrumental.
En síntesi, formidables els solistes vocals en formació (l’ària
de contralt de la BWV 46 un
exemple, o la de soprano de la
29), suggeridors matisos expressius en el diàleg veu-instruments, qualitat també en solistes
instrumentals i continu i, tret de
petits errors, una demostració
del fet que treball i sensibilitat
sumen.

CRÍTICA DE MÚSICA BARROCA

Sensible planter Bach
Cantates que van donar lloc
a la ‘Missa en si menor’, de
Bach
Intèrprets: Cor BZM Carine
Tinney, soprano; Maria Chiara
Gallo, mezzo; Matthew Thomson, tenor; Oriol Mallart, baix.
BZM Ensemble (A. Alcaid, concertino).
Direcció: Pau Jorquera
Lloc i data: Festival Bachcelona.
Petit Palau. Palau de la Música
(19/VII/2017).
JORGE DE PERSIA

Obertura del festival Bachcelona,
una experiència que va comen-

çar sobre les rodes del Bach Zum
Mitsingen (BZM), que va interpretar la integral de les cantates
de Bach. Bachcelona ens porta
cada estiu un Bach molt actual,
lúdic, de molts colors i formes, ja
que possiblement és el repertori
clàssic que més ha captivat des
del jazz fins a altres músiques actuals. Un detall, Saint-Saëns va
arribar a fer una versió per a piano de l’obertura de la Cantata 29.
I, com a mostra del seu caràcter de fonament, inauguren amb
dues sessions al Palau –ja hi ha
mèrits i públic suficient per a la
sala gran– amb les cantates, que
són l’origen de la Gran missa en si
menor (BWV 232), síntesi magistral i suprema de la seva obra,

completada tot just un any abans
de la seva mort; i potser un reconeixement a la unitat de la fe en
el cristianisme, atesa la notòria
producció de Bach en l’àmbit
protestant i aquest testament catòlic que és la Missa en si menor.
Un detall, les cantates tenen el
text en alemany (tret de la 191); la
Missa en llatí.
Història i consideracions al
marge, aquesta inauguració ens
porta a constatar que sens dubte
el Bachcelona –aliat al BZM– és
un sòlid projecte en marxa, en el
qual llueix el valor del treball en
un moment en què ens assetgen
escarafalls i especuladors. Els organitzadors del projecte, l’organista Daniel Tarrida i el director
Pau Jorquera, amb un especial
suport privat, van fer, amb un cor
no professional de magnífics
cantants, un bon grup instrumental per a l’ocasió i els solistes
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ON Barcelona

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 87909

TARIFA: 7875 €

E.G.M.: 490000

ÁREA: 173 CM² - 32%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

21 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 17

O.J.D.: 5739

TARIFA: 2223 €

E.G.M.: 31000

ÁREA: 470 CM² - 42%

SECCIÓN: LA SELVA

23 Julio, 2017

Música contra la malaltia. Transmetre força, calidesa i ànims a tots els infants que lluiten per superar el càncer
i a les seves famílies. Amb aquest esperit, el jove compositor i piainsta Nil Matamala ha creat una melodia que
porta el nom «Pau», i que està dedicada al nen de Vilobí d’Onyar que està lluitant contra una leucèmia.

Una cançó per a en Pau

La peça, del jove pianista Nil Matamala, està dedicada a tots els infants que lluiten contra el càncer
ROSER ALBERTÍ VILOBÍ D’ONYAR

■ Transmetre força i ànims a tots
els infants que lluiten contra el
càncer i a les seves famílies. Amb
aquest objectiu, el compositor i
pianista Nil Matamala ha creat
una bonica melodia que porta el
nom de Pau. La peça està dedicada especialment a en Pau, el nen
de  mesos de Vilobí que fa més
de mig any va ser diagnosticat de
leucèmia mielomonocítica juvenil, una malaltia molt inusual que
sol afectar els infants de menys de
 anys. «Tot i que la cançó no tingui lletra sempre hi poso un títol
que per a mi tingui un significat
especial , i aquesta vaig veure molt
clar que l’havia de dedicar a en
Pau per tot el que està passant»,
relata el jove, de només  anys. I
és que en Nil, el cas d’en Pau el coneix de ben a prop. «Soc cosí del
seu pare i amb en Pau tenim tracte
de cosins també», subratlla el músic de Vilobí.
Aquesta peça musical, a més, té
un videoclip gravat en un dels espais més emblemàtics de Catalunya: el Palau de la Música. «Poder tocar al Palau va ser la recompensa per haver obtingut el primer premi en la categoria d’edició
del concurs Maria Canals de Barcelona amb la meva composició
Become», detalla Matamala, que
explica que va voler aprofitar
l’oportunitat per enregistrar Pau.
I és que amb aquesta melodia
de més de quatre minuts de duració, el pianista i compositor vol
donar visibilitat als nens i nenes

El compositor i pianista de Vilobí Nil Matamala, al Palau de la Música de Barcelona. FACEBOOK NIL MATAMALA

que pateixen càncer infantil. «La
cançó està dedicada a tots els petits que passen per això, perquè
molts cops fins que no t’hi trobes,
no veus tot el que suposa i m’agradaria poder arribar a la gent perquè prenguin consciència», assenyala Matamala, qui recorda la
importància de fer-se donant.
Bona evolució del petit
Fa dues setmanes, en Pau va rebre
el trasplantament de medul·la òssia a l'hospital de la Vall d'Hebron.
«De moment tot va bé, però cal
paciència i veure com va evolu-
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cionant», explica en Nil. A principis de juny, es va saber que s’havien trobat quatre donants compatibles amb el menut, arran de
les dues jornades organitzades
per l’Ajuntament de Vilobí, perquè tots aquells qui volguessin es
fessin donants de medul·la.
La crida va traduir-se en una
onada de solidaritat, no només
entre els veïns del poble, sinó també arreu de les comarques gironines i més enllà. Al llarg dels dos
dies, es van recollir més de 
mostres de gent que va entrar al
registre de donants.

De moment, la cançó Pau ja es
pot escoltar a Youtube, on acumula més de  visualitzacions.
«El vídeo ha corregut bastant pel
poble, on ens coneixem tots, sobretot a través del WhatsApp»,
ressalta amb timidesa el jove
compositor. I tot plegat, sense deixar de destacar amb il·lusió que
un dels primers a escoltar la seva
composició va ser el mateix Pau al
qual, –assegura– «té molt de gust
per la música, i espero que quan
sigui més gran entengui que
aquesta cançó és especialment
per a ell».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 27

O.J.D.: 9286

TARIFA: 3236 €

E.G.M.: 77000

ÁREA: 588 CM² - 70%

SECCIÓN: GUIA

24 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 23

O.J.D.: 5211

TARIFA: 670 €

E.G.M.: 34000

ÁREA: 216 CM² - 24%

SECCIÓN: CATALUNYA

23 Julio, 2017

Millet diu no saber on són els
10 milions desviats del Palau
El saquejador de la institució musical no està preocupat per la sentència

ACN

EFE/ACN BARCELONA

El saquejador confés del Palau
de la Música, Fèlix Millet, que espera sentència per l’espoli de la
institució cultural, va assegurar
ahir que desconeix on van anar a
parar els gairebé deu milions
d’euros desviats, el destí dels quals
no s’ha pogut acreditar, perquè
«hi ha molta gent que cobrava en
negre», sosté.
En declaracions a l’emissora
Catalunya Ràdio, Millet va afirmar
que no té «ni idea» de quan podria
sortir la sentència del judici per
l’espoli, en el qual el fiscal va rebaixar dels  anys i mig fins als 
anys i  mesos de presó la seva petició per l’exresponsable del Palau
de la Música, després que incriminés a CDC el cobrament de comissions a través de la institució
cultural.
«Estic malament de l’esquena»
En aquesta mateixa entrevista,
l’expresident del Palau no va voler
opinar sobre la possibilitat que
acabi a la presó, i sobre la sentència del judici del cas Palau va afir-

L’expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet

mar que no està preocupat.
«Diuen que sortirà al setembre o
a l’octubre. No en tinc ni idea. Que
surti quan Déu vulgui. Estic esperant a veure què diuen, com qualsevol altre», va etzibar Millet, que
va aprofitar l’ocasió per reiterar
que no es troba bé de salut i que
no pot sortir de casa. «Estic mala-
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ment de l’esquena i amb prou feines puc caminar  o  metres»,
va lamentar l’expresident del Palau. «Tinc  anys i els anys no perdonen. No puc ni nedar. Si tinc
molta calor m’he de posar a la piscina com si em dutxés», va finalitzat Millet la seva intervenció en el
programa.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 48

O.J.D.: 2211

TARIFA: 260 €

E.G.M.:

ÁREA: 105 CM² - 10%

SECCIÓN: ULTIMA

23 Julio, 2017

La Picota

Mkl

Emma Carrasco
Nedadora del
CN Lleida

Tres medalles d'Or i un cinquè lloc
en la categoria d'aleví, ha estat el
seu impressionant palmarès en el
Campionat d'Espanya celebrat a
Barcelona.

Maria Dolores
de Cospedal
Ministra Defensa
Sembla una broma que l'Exèrcit
anuncii que revisarà la seva "base
de dades" per evitar que un altre
18 de juliol es commemori "l'alzamiento nacional". Sembla broma...

Fèlix Millet
Expresident del
Palau de la Musical
Amb la sang freda i poc respecte a
la veritat que ha demostrat, ahir va
dir desconèixer on són els 10 milions d'euros que van desaparèixer:
"Molta gent cobrava en negre"...
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 2211

TARIFA: 804 €

E.G.M.:

ÁREA: 326 CM² - 31%

SECCIÓN: ACTUAL

23 Julio, 2017

Fèlix Millet assegura que no sap on
són els 10 milions d'euros del Palau.
"Molta gent cobrava en negre"diu
L'expresident del Palau rebutja opinar sobre l'ingrés a presó
Barcelona
ACN
L'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, va assegurar
ahir dissabte que desconeix on
són els 10 milions d'euros desviats del Palau de la Música i que
encara no han aparegut. Els deu
milions que falten? No ho sé. Déu
me'n guard. Si ho sàpigues ja ho
hagués dit. No sé si han fet bé
els números. Hi havia molta gent
que cobrava en negre, va assenyalar Millet en una breu conversa
telefònica al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio.
D'altra banda, l'expresident
del Palau de la Música, no va
voler opinar sobre la possibilitat
que acabi ingressant a la presó.
Així mateix, sobre la sentència
del judici del cas Palau va afirmar
que no està preocupat. Diuen

FOTO: ACN /Millet arribant amb cadira de rodes al jutjat
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que sortirà al setembre o a l'octubre. "No en tinc ni idea. Que surti
quan Déu vulgui. Estic esperant a
veure què diuen com qualsevol
altre", va etzibar Fèlix Millet.
Durant el programa, l'expresident va aprofitar l'ocasió per reiterar els seus problemes de salut,
assegurant que "no es troba bé
i que no pot sortir de casa." "Estic malament de l'esquena i amb
prou feines puc caminar 10 o 20
metres", va lamentar Fèlix Millet
a Catalunya Ràdio. En aquesta línia, deixava clar que té 82 anys
i que els anys no perdonen. No
puc ni nedar. Si tinc molta calor
m'he de posar a la piscina com
si em dutxés, va finalitzar Millet.
Tots aquests problemes de salut
ja van ser comentats durant les
sessions del judici, en què se'l va
poder veure amb cadira de rodes.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 56

O.J.D.: 11142

TARIFA: 420 €

E.G.M.: 77000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: ULTIMA

23 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19-20

O.J.D.: 11142

TARIFA: 1942 €

E.G.M.: 77000

ÁREA: 353 CM² - 42%

SECCIÓN: PANORAMA

23 Julio, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 19-20

O.J.D.: 11142

TARIFA: 1942 €

E.G.M.: 77000

ÁREA: 353 CM² - 42%

SECCIÓN: PANORAMA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 52

O.J.D.:

TARIFA: 1865 €

E.G.M.: 10000

ÁREA: 414 CM² - 40%

SECCIÓN: CATALUÑA

Domingo. 23

23 Julio, 2017
CATALANA

Han pasado ocho años desde que
agentes de los Mossos d’Esquadra
irrumpieron en el Palau de la
Música en busca de pruebas que
acreditasen el expolio orquestado
desde la histórica institución,
pero quedan interrogantes por
resolver. La fase de instrucción
sirvió para arrojar luz sobre muchos asuntos, tales como la trama
triangular que urdieron los rectores del Palau Fèlix Millet y Jordi
Montull, Convergència y algunas
constructoras. La sentencia podría conocerse en septiembre,
pero habrá dudas que quizá no se
aclaren. Millet aseguró ayer que
desconoce adónde fueron a parar
los casi diez millones de euros
desviados cuyo destino no se ha
podido acreditar, porque «hay
mucha gente que cobraba en
negro».
En declaraciones a la emisora
Catalunya Ràdio, Millet afirmó
que no tiene «ni idea» de cuándo
puede salir la sentencia del juicio
por el expolio, en el que el fiscal
rebajó de los 27 años y medio
hasta los 14 años y 9 meses de
cárcel su petición para el exresponsable del Palau de la Música,
después de que incriminara a
CDC en el cobro de comisiones a
través de la institución cultural.
Millet explicó que desconoce el
destino de los casi 10 millones
desviados del Palau que la investigación judicial no pudo acreditar dónde fueron a parar: «No lo
sé. Si lo supiera ya lo habría dicho,
no sé si han hecho bien los números, hay mucha gente que cobraba en negro».
Preguntado por sus planes estivales, el saqueador confeso comentó que pasará el verano en su

Millet ignora
el paradero de
10 millones de
euros del Palau
«Hay mucha gente que cobraba en negro»,
apunta como explicación del agujero

casa de L’Ametlla del Vallès (Barcelona), donde soporta el calor
veraniego sin poder nadar en la
piscina de su chalé, porque se está
recuperando de una operación en
la espalda que también le impide
caminar más allá de diez o veinte
metros seguidos. «No puedo ni
nadar. Hace mucho calor y me
tengo que poner en la piscina
como si me duchara, pero no
puedo nadar», lamentó.
Su hermana pequeña Pat también accedió a realizar declaraciones a Catalunya Ràdio. «Yo nunca
le diría que Fèlix es un ladrón, ha
sido un imbécil, un idiota y lo está
pagando mucho», dijo.
Efe

R.B.- Barcelona

Fèlix Millet abandonando la Ciutat de la Justícia durante una de las sesiones de su juicio

«LOS ABUELOS: SI NO EXISTIERAN DEBERÍAMOS INVENTARLOS»
CARTA DOMINICAL
Joan José OMELLA

El próximo 26 de julio la Iglesia celebra
la memoria de san Joaquín y santa Ana,
padres de la Virgen María. En el siglo II
surgió la tradición que dice que los padres de la Virgen María se llamaban
Joaquín y Ana, y a partir de ahí surgieron
diversas versiones sobre su vida. Sin
entrar ahora en el contenido concreto de
estas tradiciones, el hecho es que en este

alegría la noticia que su hija sería la elegida para acoger al hijo de Dios.
Resulta curioso que, aunque naturalmente en las tradiciones los dos nombres van siempre unidos, parece que en
la devoción popular Ana siempre ha ido
por delante de su esposo Joaquín. En
Barcelona tenemos una muestra de ello
en el hecho de que una de las más antiguas y céntricas parroquias de la ciudad
tiene como titular precisamente a santa
Ana.
¿Quién no recuerda a sus abuelos?
P.15
Hasta hace poco, ellos
desarrollaban un

En la actualidad, la situación de los
abuelos se ha visto afectada por los cambios que se están produciendo en la vida
de las familias. Los ancianos, a menudo,
se sienten o son considerados como una
carga para la familia, hecho que les lleva
a vivir solos o en residencias, con todas
las consecuencias que se derivan de esta
realidad. A veces, ante separaciones
conyugales especialmente conflictivas,
incluso se llega a impedir a los ancianos
mantener la relación con sus nietos. Y no
son pocos los abuelos que sufren por este
hecho.

tesoro qu
generacio
misores d
escribe a
discípulo
dió de su
recuerdo
primero e
Eunice, y
ti». (2 Tm
¡Cuánt
recibido
anuncio
como mi
gran resp
muchas d
perder es

grupo Soundgarden, que también
se colgó hace dos meses en un
hotel de Detroit, a los 52. En España, Melania Capitán y Miguel Blesa
se han quitado la vida con sendas
escopetas. Ya parece claro que el
financiero planificó cuidadosamente un par de cosas impropias

«efecto llamada», en especial cuando se trataba
de España
jóvenes. Recuerdo
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tando desde
el viaducto
Ahora, sin embargo, empiezo a
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noticias de chicos que desaparecen

frente a la muerte en lugar de fortalecernos.
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La esperanza de la inmortalidad
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tiene curiosas influencias
la vida
de aquí abajo. Los creyentes no
E.G.M.:
230000
quieren arriesgarse a una eternidad
desgraciada. Y, si es raro que un
SECCIÓN: OPINION
padre o una madre abandonen a

de vivir, tiene hoy pocas razones de
peso para aguantar el sufrimiento.
A mí no me extraña que cada vez
más gente se quite de en medio. Si
redescubriésemos que la vida es un
bien eterno ganaríamos, además
del cielo, mayor fuerza para vivir
aquí abajo.
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LAS CARAS DE LA NOTICIA

Roger
Guasch
Director general
del Liceu

Como ejemplo de que el Teatro del
Liceu es una institución de todos
los españoles, el coso operístico
barcelonés ha presentado para
todo el país una versión de «Il trovatore», de Verdi, que puedo verse
en la Plaza Mayor de Madrid. Hay
que tender puentes.

SUPREMACISMO
CLAVES
Josep Ramon
BOSCH
Pere Rossell i Vilar fue el director del
Parque Zoológico de Barcelona, impulsor de l’Associació Protectora de
l’Ensenyança catalana, fundador y
diputado por ERC en el primer Parlament de Cataluña y autor de los libros
supremacistas y racistas: «Diferències
entre catalans i castellans» (1917) y
«La raça» (1930). Rossell fue el padre
político de Heribert Barrera.
HeribertBarreraiCostafuenombrado presidente del Parlamento de Cataluña en 1980. Personaje intrigante y
dirigente histórico de ERC, organizó el
partido desde la clandestinidad, y
desde 1976 hasta 1987 fue secretario
general y posteriormente presidente

Arnaldo
Otegi

Jorge
Urrutia

Coordinador
general de
EH Bildu

Ensayista y poeta

Ha realizado una edición para
Biblioteca Nueva, con prólogo incluido, de «Madrid», de
Azorín, un clásico fundamental
en el que está vertida la manera
de entender la vida y la literatura
del gran prosista, figura clave de
la Generación del 98.

«No se puede evitar reconocer el
sufrimiento que la lucha armada
y la represión gubernamental
han causado». Es el miserable
discurso de Otegi en el siglo XXI.
Nada ha cambiado y la democracia debe perseverar en su lucha
contra estos desalmados.

hasta 1995. Barrera es el representante
más significativo del alma suicida de
Catalunya, la llamada «Rauxa» en contraposición del «Seny» que ha representado siempre al catalán moderado
y dialogante. El 10 de julio de 2010 una
gigantesca manifestación separatista
recorrió las calles de Barcelona, Òmnium Cultural y un extenso número de
entidades, la convocaron bajo el lema:
«Som una nació. Nosaltres decidim»,
como rechazo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de
Autonomía de Cataluña de 2006 que
supuso un recorte del texto aprobado
por el Parlament cinco años antes, y
respondía al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular, el Defensor del Pueblo y los gobiernos de varias comunidades autónomas. Heribert Barrera fue uno de los
más destacados promotores de la
marcha, que supuso el inicio de las
masivasmovilizacionesseparatistasde
Catalunyayqueacabaríanarrastrando

HERIBERT
BARRERA
EXPRESABA
SIN TAPUJOS
LA IDEOLOGÍA
SUPREMACISTA
JUNQUERAS
JUSTIFICÓ LA
IDEOLOGÍA
RACISTA DEL QUE
FUERA LÍDER
DE ERC
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Itxaso Atutxa
Presidenta del
PNV de Vizcaya

Itxaso Atutxa sacó a pasear la
camaradería nacionalista y tachó
de «barbaridad» que no se respete la voluntad del pueblo catalán
ni las decisiones de su Parlamento. Se puede manipular, pero no
tan groseramente. Nadie está por
encima de la Ley.

a los sectores moderados del nacionalismohacialaradicalidadyelgolpismo.
En 2001 se publicó el libro «¿Qué piensa Heribert Barrera?», en el que expresaba sin tapujos la ideología supremacista,confrasescomo:«EnAmérica,los
negros tienen un coeficiente inferior al
de los blancos», «se debería esterilizar
a los débiles mentales de origen genético». Posteriormente entrevistado en
«ElPeriódicodeCatalunya»,manifestó
que «antes hay que salvar a Cataluña
que a la democracia» y que «el bilingüismo implica la desaparición de
Cataluña como nación». Barrera lo fue
todoenERC,ademásdemaestroyguía
de Oriol Junqueras al que aleccionó en
el supremacismo de la raza catalana
frente a otras. Oriol Junqueras alabó
siempre a su antecesor y el 18 de septiembre del 2012, publicó el artículo:
«Heribert Barrera, estel de tramuntana», en el que justificaba la ideología
racista del que fuera líder de ERC: «Hoy
su testimonio y su determinación en

Fèlix Millet
Ex presidente
del Palau
de la Música

A la espera de la sentencia en el
juicio por el expolio del Palau,
Millet aportó más detalles del
que es ya uno de los casos referentes de la corrupción nacionalista en Cataluña. « Había mucha
gente que cobraba en negro». Lo
reconoció con normalidad.

un momento crucial de la historia debería servir de faro y de ejemplo a seguir, cuando todo indica que nos disponemos a vivir otra coyuntura histórica,unaoportunidadquenopodemos
desperdiciar: sacar adelante un sueño
antiguo, la plenitud nacional, que sólo
tiene un camino, la independencia».
Rossell dejó escrito para la posteridad: «En las razas donde los mestizos
son pocos, las alteraciones mentales
de conjunto no tienen importancia y
quedan ahogadas por la gran producción autóctona. Pero, en las razas de
fuerte contenido extraño, la producción mestiza puede ser abundante y la
pureza mental resentirse». El nuevo
jefe de los «Mossos d´Esquadra» manifestó que «los españoles le dan
pena».
Estos racistas pretenden dar un golpe de estado el próximo 1 de octubre.
EsperemosqueestavezelGobiernode
España actúe sin contemplaciones y
que no les demos pena, sino miedo.
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La hermana
de Millet:
“Fèlix tiene
muy claro que
irá a prisión”
C. S. BAQUERO, Barcelona
“Fèlix tiene claro que ira a prisión. No creo que sea mucho
tiempo, pero no por la edad,
sino por la enfermedad que tiene. No sé cómo se las arreglará allí”, aseguró ayer Pat Millet, la hermana pequeña del
saqueador confeso del Palau
de la Música. La hija menor de
una de las familias otrora más
respetadas de Cataluña concedió ayer una entrevista a Catalunya Ràdio, a escasos dos meses de conocerse la sentencia
del juicio sobre el expolio del
centro cultural y se mostró segura de que el veredicto “dejará retratados a varios partidos
políticos”. La hermana de Millet señaló al expresidente del
Gobierno José María Aznar Aznar (PP), con quien su hermano tenía una relación muy cercana, algo de lo que, según
ella, “no se ha hablado mucho”.
Según la hermana, Millet
ya le ha pedido perdón a ella y
a su otro hermano, Xavier. La
familia, sin embargo, está dividida porque Fèlix no le ha pedido perdón “a mucha gente ni a
Cataluña”. Pat Millet describe
a su hermano como un hombre inteligente pero obsesionado con el dinero. “Él quería
emular a mi padre y amasar
una gran, gran fortuna. Si te la
ganas tú mismo me parece
muy bien, pero como lo ha hecho él no estoy de acuerdo”,
asegura la mujer, que dice que
ha perdido su trabajo como colaboradora en un boletín local
de L’Ametlla del Vallès por su
apellido.
“Yo nunca le diría que Fèlix
es un ladrón, ha sido un imbécil, un idiota y lo está pagando
mucho. Ambicionaba y ambicionaba y ha hecho el burro”,
aseguró la hermana del ex presidente del Palau de la Música.
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Breves
CATALUNYA

Millet, sobre los 10
millones desviados del
Palau: «Mucha gente
cobraba en negro»
El saqueador confeso del
Palau de la Música Fèlix Millet,
que espera sentencia por el
expolio de la institución
cultural, aseguró ayer que
desconoce dónde fueron a
parar los casi diez millones de
euros desviados cuyo destino
no se ha podido acreditar,
porque «hay mucha gente que
cobraba en negro».
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Millet desconoce
el destino de
10 millones del
Palau por los
pagos en negro
EFE BARCELONA
El saqueador confeso del Palau de la Música Fèlix Millet,
que espera sentencia por el
expolio de la institución cultural, aseguró ayer que desconoce dónde fueron a parar
los casi diez millones de euros
desviados cuyo destino no se
ha podido acreditar, porque
“hay mucha gente que cobraba en negro”. La investigación
judicial o pudo acreditar adónde fueron a parar.
En un declaraciones a la
emisora Catalunya Ràdio,
Millet aﬁrmó que no tiene “ni
idea” de cuándo puede salir la
sentencia por el expolio, en
el que el ﬁscal rebajó de los
27 años y medio hasta los 14
años y 9 meses de cárcel su
petición para el exresponsable del Palaua, después de que
incriminara a CDC en el cobro
de comisiones a través de la
institución cultural. ●
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AL DETALLE
Millet desconoce el paradero de los 10 millones del Palau: «Mucha
gente cobraba en negro» I El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet
aseguró desconocer el paradero de los 10 millones de euros desviados de la institución: “Mucha gente cobraba en negro”. En declaraciones a Catalunya Ràdio, fue preguntado por esta cuestión: “Dios me libre, si lo supiera ya lo habría dicho”. Por su parte,
su hermana Pat Millet aseguró: “Creo que mi hermano no ha sido consciente de la animalada que estaba haciendo. Ambicionaba, ambicionaba, ambicionaba e hizo el burro. Ladrón no le diría. Le diría que ha sido un imbécil, idiota, y que lo está pagando”.

4

4

4

4

P.21

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 4919

TARIFA: 390 €

E.G.M.: 62000

ÁREA: 133 CM² - 15%

SECCIÓN: ACTUALIDAD

23 Julio, 2017

SUSANA

90% DE APOYO
ANDALUZ

Actualidad
Tres menores heridos
por disparos en Sevilla

Prisión sin fianza tras
hallar muerta a su pareja

Millet no sabe nada de
los 10 millones del Palau

Cárcel por copiar fotos
de la hija de su pareja

Un total de tres menores
de edad,han sido atendidos
en el Hospital de Valme con
heridas de carácter leve
después de que este sábado
se hayan producido unos
disparos en Dos Hermanas
(Sevilla), en el marco de un
suceso cuyas circunstancias investiga la Policía Nacional.

El juez de guardia ha decretado este sábado prisión sin ﬁanza para la pareja de la mujer rusa de 32
años hallada muerta en
una vivienda incendiada
en Valencia el pasado 16 de
julio, según ha informado
el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat
Valenciana.

El expresidente del Palau
de la Música Fèlix Millet ha
asegurado desconocer el
paradero de los 10 millones
de euros desviados de la
institución porque “mucha
gente cobraba en negro”.
En declaraciones a Catalunya Ràdio ha dicho “Dios
me libre, si lo supiera ya lo
habría dicho”.

El Juzgado de lo Penal número 3 de Albacete ha condenado a un hombre a una
pena de 2 años y 7 meses de
prisión por por copiar en
un ‘pen-drive’ fotografías
de la hĳa de su pareja en
ropa interior. Lo consideran autor de un delito de
descubrimiento y revelación de secretos.
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EL EXPRESIDENTE del Palau

de la Música. LA VOZ
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La justícia i les forces de seguretat espanyoles persegueixen més del que sembla les pràctiques polítiques il·lícites

Més d’un corrupte a judici per dia
SANTIAGO TARÍN
Barcelona
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A

ngel María Villar i
el seu fill detinguts.
El jutge cita a declarar Germà Gordó i la Guàrdia Civil va al Parlament i a la Generalitat pel 3%. Miguel Blesa
apareix amb un tret al pit. No hi
ha treva. No hi ha setmana en
què la corrupció no acapari l’actualitat. De nou és una de les preocupacions més importants dels
espanyols i la cançó és persistent: l’Estat no actua, tots se’n
surten de franc i no passa mai
res. Realment és així? Les xifres
no ho corroboren: en el primer
trimestre d’aquest any, els jutges
van asseure al banc dels acusats
més d’un corrupte per dia.
L’últim baròmetre del CIS reflecteix ben clara i neta aquesta
inquietud: la corrupció és el segon problema del país per al
44,8% dels espanyols (en l’anterior ho era per al 37,3%), només
al darrere de l’atur, que fa perdre
el son al 72,3%. El comentari popular s’estén com una taca d’oli:
Espanya és un país bananer i els
corruptes campen al seu aire.
Les estadístiques no confirmen
la premissa.
El Consell General del Poder
Judicial té al seu portal web la
manera de saber-ho. Així, la seva
última actualització diu el següent: en el primer trimestre de
l’any, els jutges han decidit asseure al banc dels acusats 97 persones en 27 processos per corrupció (funcionaris, polítics o
empresaris amb afectació de diners públics). Aquests tres mesos sumen 90 dies, la qual cosa
vol dir que han portat a judici
més d’una persona al dia per corrupció. A més, en aquest període
s’han dictat 36 sentències per
aquest tipus de conductes, de les
quals 28 han estat condemnatòries (un 77,8%). Un total de 58
més han rebut condemnes fermes quan han conclòs els recursos. I a les presons espanyoles hi
ha 83 sentenciats per aquests
motius (46 per malversació; 24
per suborn) i 14 més estan en
presó preventiva.
És un fenomen molt estès a
Espanya, això és innegable. Ara
bé, el cert és que els estudis internacionals assenyalen que no
és un país corrupte. Això vol dir
que aquí no és habitual que pagant un guàrdia et retiri una
multa, o que donant una propina
t’atenguin abans en un hospital.
Però no es pot negar l’existència
d’un trencament sistèmic de les
normes, en especial en l’adjudicació de contractes públics.
Aquesta possible vulneració
de concursos i el probable finançament il·lícit dels partits polítics es posen en relleu en afers
que estan sent investigats i en
d’altres que ja han arribat a judici, i que esperen sentència. Per
exemple, el de l’espoli del Palau
de la Música i el seu cosí germà
del 3%, que aborden suposades
comissions als governs de CDC a
Catalunya; Gürtel, que esquitxa
el PP; Púnica, que posa en dubte
l’Executiu popular a la Comunitat de Madrid; Nóos, en alguns
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llocs d’Espanya; els ERO d’Andalusia; la fortuna oculta dels
Pujol, o els diferents escàndols
del PP a València.
No han tingut conseqüències?
Doncs no és veritat. Remuntantnos en el temps podem comprovar com un ministre de l’Interior, José Barrionuevo, i un secretari d’Estat, Rafael Vera, van
ingressar a presó pel GAL. Luis
Roldán, que va ser director general de la Guàrdia Civil, va complir una llarga condemna per diversos delictes econòmics. L’expresident de la Comunitat de
Madrid Ignacio González es troba a presó provisional per l’operació Lezo. En la mateixa situació estan Jordi Pujol Ferrusola,
per l’origen i increment de la fortuna familiar a l’estranger; Francisco Granados, exconseller del
govern autonòmic madrileny, i
Luis Bárcenas, extresorer del

1. Miguel Blesa,
mort recentment,
va presidir el consell de Caja Madrid
2. Rodrigo Rato,
exvicepresident i
exdirector de l’FMI
3. Luis Bárcenas,
extresorer del PP
4. Jaume Matas,
expresident
balear
5. Iñaki Urdangarin, exduc
de Palma
6. Jordi Pujol,
fill gran de
l’expresident
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PP, van passar llarg temps a la
presó.
La corrupció ha passat factutra i ha donat un cop de porta a
les carreres polítiques de Manuel Chávez i José Antonio Griñán
pels ERO; ha causat la dimissió
de Pedro Antonio Sánchez de la
presidència de Múrcia; ha obligat a retirar-se Esperanza Aguirre, ha arruïnat el llegat polític de
Jordi Pujol, ha frustrat les expectatives del seu fill Oriol, que
recentment va pactar una condemna de dos anys i mig per les
ITV i que aspirava a continuar la
carrera del seu pare, i fins i tot
s’ha carregat partits polítics,
com Unió Mallorquina, que va
tenir força poder a les Balears.
Una comunitat que ha vist com
el seu expresident Jaume Matas
també va acabar entre reixes.
Són exemples, però n’hi ha
més. A Espanya s’ha jutjat minis-
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CAUSA D EL NEGUIT

Els processos
són llargs i sembla
que el resultat
ja no compta
EL REMEI NO ÉS EL JUTGE

La justícia no hi
arribarà mai a temps:
calen més controls
i educació
TREBALLAR D ES DE DINS

No es pot obviar
que els corruptes són
part del sistema: saben
com s’ha de manipular

tres i fins i tot s’ha fet seure al
banc dels acusats la germana del
Rei i s’ha condemnat el seu marit, Iñaki Urdangarin. La justícia
també ha posat entre les potes
dels cavalls dos exvicepresidents del Govern central: un del
PP, Rodrigo Rato (que també va
ser president del Fons Monetari
Internacional), i un del PSOE,
Narcís Serra, pel seu paper a les
caixes d’estalvis, un sector que
es va ofegar en escàndols. Tot això sense que el sistema se’n ressentís, la qual cosa no deixa de
ser un símptoma de la seva salut.
La corrupció ha afectat de ple
la política, però també altres sectors. L’últim que hi ha en el punt
de mira és el futbol. Ángel María
Villar, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, i Sandro Rosell, expresident del Barça, estan sota la lupa per les seves gestions en el món de la
pilota.
Però és innegable que aquesta
acumulació de fets causa neguit
en el ciutadà, que interpreta que
la resposta és magra. Hi ha fets
incontestables. Els processos
per corrupció es dilaten molt
(fins a deu anys), la qual cosa fa
que es percebi que el resultat ja
no importa: les condemnes afecten personatges ja amortitzats, i
no sempre és possible arribar
fins al fons. També cal assenyalar la falta de mitjans. Un cas
d’aquest tipus col·lapsa un jutjat
ordinari. Anticorrupció té 24 fiscals (més els delegats provincials) que s’encarreguen de la majoria d’afers, i dediquen gairebé
més temps a respondre als recursos de desenes de lletrats que
a indagar. Arran de tot plegat, les
reformes legals no sempre van
en la bona direcció: delimitar per
decret la durada de les indagacions és il·lusori.
Però no es pot dir que no es fa
res, ni que la política domina la
judicatura. Els jutges espanyols
gaudeixen d’una àmplia independència, qüestió personal és si
l’exerceixen o no. Fins i tot en un
cos jerarquitzat, com la Fiscalia,
el cap d’Anticorrupció, Manuel
Moix, va haver de dimitir envoltat d’escàndols per la manera
com va pretendre canalitzar els
assumptes. I no es pot oblidar
que, manant el PP, la Policia va
entrar a la seva seu dues vegades
per la trama Gürtel i la Guàrdia
Civil es va carregar el govern autonòmic de Madrid. Malgrat el
que es digui, l’Estat actua. Potser
no tant com es vol, però actua.
La justícia no arribarà mai a
temps a combatre la corrupció.
Ni és la solució: fallen més els
controls que jutges i fiscals. I
potser també la percepció cultural del fenomen. A més, no es pot
oblidar que els corruptes treballen des de dins del sistema i el
coneixen fil per randa: saben
com l’han de manipular. La denúncia és complicada, no surt de
franc. Aquí no hi ha aquella figura que es veu a les pel·lícules, on
es dona immunitat. Només es
pot acordar una reducció de
condemna. De tota manera, un
fiscal ho explicava gràficament:
“La justícia és coixa, però la puntada de peu sempre te la dona
amb la cama bona”.
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N

omés els faltava l’episodi macabre
de la mort de Miguel Blesa per
afegir sospites als indicis que alguna cosa no funciona com caldria en un sistema polític que fonamenta la
seva actuació en l’amiguisme, la corrupció,
l’autoritarisme, el menyspreu a les minories,
la intolerància democràtica i l’absència d’escrúpols. Siguin certes o indemostrables les
versions que han circulat aquest dies sobre
els motius i la forma en què va morir l’expresident de Caja Madrid, allò que és innegable
és la suspicàcia que desvetlla la crònica dels
fets, l’acceleració del procediment per aclarir
les circumstàncies, la contundència del resultat de l’autòpsia i la rapidesa a incinerar el
cos sense que ningú n’hagi qüestionat la
conveniència. Sobretot, atesa la personalitat
del mort i les seves amistats (Aznar, entre els
significatius), i per la seva condició d’acusat i
processat en diferents causes judicials que
han destapat el femer en què es rebolca
bona part de la classe dirigent espanyola.
Potser sí, que han vist massa pel·lícules
de lladres i serenos tots aquells que recelen que el banquer mort hagi estat el
cap de turc ideal per tapar o silenciar

«La mort del banquer Blesa s’ha afegit
insospitadament a l’agenda de la vida
política espanyola, prou atapeïda d’activitat
per impedir el referèndum de l’1-O»

proves compromeses per a gent del seu entorn, però les aparences hi són totes. Ja veurem quant tarden a dissipar les sospites, i
quins són els arguments.
En tot cas, el fet s’ha afegit insospitadament
a l’agenda de la vida política espanyola,
prou atapeïda d’activitat per impedir com sigui el referèndum de l’ d’octubre.
Obviarem vincular la mort de Blesa al coneixement que pogués tenir sobre els milions
que no hi ha hagut manera de fer aflorar en
el judici per l’espoli del Palau de la Música
Catalana, però el cert és que la seva mort
sobtada podria haver distret els estrategs de
la causa antireferèndum de la feinada que
tenen per complir el que han promès.
No s’ho atrapen amb tantes accions, declaracions i escorcolls com han de fer per aturar la votació. És possible que ja no sàpiguen
què més inventar-se per amenaçar els catalans que encara volen votar per saber
quants estan a favor i quants en contra de la
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desconnexió. El temps se’ls tira a sobre i al
final no tindran més remei que tirar pel dret
i aplicar les mesures que els deixaran amb el
cul enlaire en pràctiques democràtiques.
Ells que només parlen de legalitat i de democràcia.
Com que saben el que s’hi juguen i no
veuen com impedir-ho quedant bé davant
l’opinió pública internacional, jo diria que
en aquests moments estan acollonidos.
El nus a la gola no els deixa respirar i per
això intenten agafar aire com sigui i de la
manera que sigui. Per això han estat expeditius a treure’s de sobre el cas del banquer
mort. Possiblement amb el mateix estil que
ha quedat demostrat que es treballa des de
les clavegueres de l’estat quan es tracta de
construir un relat favorable als interessos del
poder. És el que estan fent amb «el problema catalán» des de fa anys, incapaços de resoldre’l amb intel·ligència.
Si voleu, poseu-ho en quarantena tot això.
Just  dies abans de la Diada. Si encara no
s’han atrevit a desmantellar les nostres institucions, ho faran el dia . El dia  l’opinió
pública internacional certificarà el «suïcidi»
de l’estat espanyol. I l’-O, a votar.
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La qüestió catalana

INMA SAINZ DE BARANDA

Marta Pascal al pati de la seu del partit, al carrer Provença de Barcelona, que tenen previst deixar a finals d’any
ISABEL GARCIA PAGAN
Barcelona

F

a un any l’equip de
Marta Pascal i David
Bonvehí va prendre
les regnes del nou
PDECat. Una direcció
executiva que està d’aniversari
immersa en la voràgine del procés sobiranista i amb el repte de
consolidar un projecte polític en
què el passat encara pesa.
Què volia fer i no ha fet al capdavant del PDECat?
Hem consolidat l’espai municipal
i el de les idees, s’ha passat dels
7.000 als 13.000 associats, però
ara ens hem de convertir en el
gran partit útil i de centre de Catalunya. Probablement això tindrà una expressió concreta després de l’1 d’octubre.
Abans s’hi ha d’arribar. Quin
és el paper del partit?
El Govern té encarregada la missió de fer possible el referèndum,
i nosaltres hem de guanyar la majoria i defensar un model de societat que no és qualsevol. Volem
una Catalunya amb un Estat petit
i una societat gran.
Els últims dies s’ha qüestionat el compromís del PDECat
vers el referèndum.
Això és molt injust, retrògrad i
ranci. El nostre compromís és
ferm i té noms i cognoms: el president Puigdemont, Mas, Rigau,
Homs, Borràs… Que no ens donin
lliçons. Ningú ha fet els actes de
generositat que ha fet el PDECat,
començant per deixar enrere
CDC. Estem tranquils i convençuts que som molt necessaris.
Amb els relleus dels últims
dies hi ha un cert miratge del
passat. Turull va renunciar a les
primàries del partit, Forn és
l’últim membre actiu del pinyol
de Mas, Corominas era a la direcció de CDC…
Al partit hi ha una expressió de lideratges nous i una manera de fer
diferent, que s’ha fet mantenint
l’equilibri sobre la feina feta però
mirant al futur. Això nostre no és
un trencament, és una evolució.

“No acceptem lliçons;
ningú no ha estat tan
generós com el PDECat”
Marta Pascal, coordinadora general del PDECat
Es van comparar amb el moviment polític de Macron.
Ens vam fundar fa un any. Ens hi
vam avançar!
Creu que el vicepresident
Junqueras fa tot el que pot per
organitzar el referèndum?
No m’imagino el vicepresident
rebaixant el seu compromís amb
el referèndum. Hem de tenir clar
EL REFERÈNDUM

“Tot això no és
possible si el nostre
partit no està còmode
i no n’és protagonista”
LA RELACIÓ AMB PUIGDEMONT

“Hem demanat al
president que faci
compatible el procés
amb un PDECat fort”
que no podem enganyar la gent.
El que puc jo garantir és que el
PDECat anirà fins al final en
aquest compromís.
Té la seguretat que l’1-O hi
haurà urnes?
Estic convençuda que el compromís del president Puigdemont i el
Govern serà possible. Votar no és
un luxe, és una necessitat.

No hi ha alternativa?
El que està passant a Catalunya,
que és l’expressió d’un canvi, només pot ser possible a través d’un
referèndum. Això vol dir que democràticament també haurem
d’acceptar-ne el resultat.
No ha de tenir línies vermelles l’organització de l’1-O?
El primer que hem de fer és
garantir que es fa d’acord amb els
estàndards internacionals. S’ha
de normalitzar el fet del vot, tenim la legitimitat i s’hi ha de donar la coherència logística perquè
en la mirada des de fora s’entengui que les urnes són la solució,
no el problema.
I es compliran aquests estàndards?
El Govern està en disposició que
sigui així. La prova és que convida
observadors internacionals per
validar que es fan les coses bé.
Es pot proclamar la independència, per exemple, amb un
30% de participació?
La independència es proclama si
els ciutadans de Catalunya volen
que es proclami d’acord amb els
resultats de l’1-O. El focus ara no
és proclamar la independència,
sinó com donem la veu a la gent,
sota quines garanties.
Davant l’actitud del Govern
espanyol, el que s’albira és un
escenari de mobilitzacions.
Hem de ser astuts amb la resposta
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ciutadana. Ha de ser massiva, pacifica i ben articulada.
Ada Colau s’apunta a la mobilització, no al referèndum.
La seva posició respon més a una
estratègia política que a una convicció democràtica.
La divisió de poders entre
el partit i el Govern és una
divisió real amb el president
RELLEU DE CONSELLERS

“Si calia reformular
el Govern per tirar
endavant, per nosaltres
no ha quedat”
L’INDEPENDENTISME

“Junts pel Sí té un final,
i és l’1-O; el sobiranisme
ha d’expressar les
seves diferències”
Puigdemont?
El seu compromís amb el PDECat
és total i absolut. Som un partit
amb vocació de govern que ha decidit que el punt de referència no
el té en les institucions, sinó en el
projecte que representa. Hem hagut d’aprendre, però el resultat ha
estat molt positiu.
Podria haver estat presiden-

ta del grup de Junts pel Sí.
I la meva decisió de no ser-ho respon a aquest esperit que li deia.
Volem ser un partit fort, que pren
decisions, assumeix reptes i, si
cal, és autocrític.
No han perdut llençols en la
crisi de Govern?
El que hem fet és un acte de generositat extraordinària. I no és el
primer. Si calia reformular el Govern, per nosaltres no ha quedat.
El partit es podia sentir exclòs de les decisions?
Aquest procés no tira endavant si
el PDECat no està còmode, no està fort i no se sent protagonista
del que fem. L’actual catalanisme
polític s’aglutina entorn del dret a
decidir, i cal un partit sobiranista
de centre fort, sense fissures, angoixes i debilitats. Aquests som
nosaltres.
No calia cap esforç d’ERC?
El president és la persona que nomena i relleva consellers. El partit el va acompanyar en el que feia
referència als consellers del PDECat. Junts pel Sí és una experiència temporal i excepcional que ha
donat lloc a una expressió de Govern que té dos partits al seu si. Jo
em nego a acceptar que n’hi ha alguns que estan més convençuts
que d’altres, i a les proves i les
querelles em remeto.
Així doncs, no van demanar
repartir sacrificis amb ERC?
El partit sempre ha demanat al
president que faci compatible
que el procés tiri endavant
amb un PDECat fort. Som un
partit que es projecta a mitjà termini. Anem molt més enllà de
l’1-O. Això és el que demanem al
president, i ell ho entén i ho comparteix.
Junts pel Sí no es repetirà?
La fórmula té un inici i un final,
que és l’1 d’octubre. Després, passi el que passi, és bo i sa que el vot
sobiranista s’expressi amb diverses sensibilitats. Tots els sís a les
urnes porten inherent una determinada manera d’entendre el
país, i la nostra no és la d’ERC.
Tenen una executiva minvada. Hi haurà canvis?
A la tardor es reforçarà l’espai de
presa de decisions executives del
partit. De moment, hem recosit i
normalitzat les famílies.
L’altra assignatura pendent
són els candidats. El cartell de
Barcelona està vacant i l’exconsellera Munté diu que li faria
il·lusió.
Benvinguda la gent que en tingui
ganes! Volem tenir els candidats
municipals proclamats en un any.
En tot cas, decidiran els associats.
El candidat a la Generalitat
també?
Per a això caldrà esperar a veure
què passa l’1-O. Però ho tenim tot
a punt per abordar l’elecció no
només del cap de cartell, sinó de
tot l’equip.
Com pot afectar la sentència
del cas Palau després de l’estiu a
l’expresident Mas?
Fins que no hi hagi sentència, el
més just és no dir res. Això sí, si algú ha expressat generositat i visió
de la jugada, és el president Mas.
És el nostre gran actiu, sempre ho
serà, i n’estem molt orgullosos.
El nivell d’exigència amb
Germà Gordó va ser molt alt.
No tenim doble vara de mesurar
per la corrupció. Hem heretat de
CDC el bo i millor, però també
tenim una mirada crítica cap al
nostre passat.
VEGEU EL VÍDEO DE
L’ENTREVISTA AQUÍ:
http://bit.ly/2umvLZ5

