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Òpera i Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

PIOTR BECZALA, EL NOU REI. El tenor líric po-

lonès torna a Barcelona després del seu
recent triomf com a Werther al Liceu, amb
el qual va acabar de convèncer el públic
barceloní que mereix el nou tron dela lírica. Ara debuta al Palau de la Música Catalana amb un recital variat d’òpera italiana
i francesa. No obstant això, hi manarà la
seva interpretació de l’Amor de poeta de
Schumann, el cicle de lieds que va compondre el músic alemany inspirant-se en
poemes de Heinrich Heine, una de les cimeres, amb Schubert, del repertori romàntic.
7/III PALAU DE LA MÚSICA CATALANA. 20.30 HORES

ARCADI VOLODOS, NOU REPTE AMB L’OBC. El
pianista rus torna a col·laborar com a solista amb l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Especialment virtuós en les interpretacions de
Rachmaninov i Liszt, aquesta vegada
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aborda un dels tòtems del repertori per a
piano: el Concert núm. 3 de Beethoven. El
director musical del Liceu, Josep Pons,
dirigirà l’orquestra, que, a més, tocarà una
peça d’Hèctor Parra, l’Obertura per a un
drama de Shreker i la suite El mandarí
meravellós de Béla Bartók, una peça que el
compositor hongarès va idear com a ballet
pantomima, però que quan el músic encara vivia se solia interpretar en la seva versió concert.
DEL 10 AL 12/III L’AUDITORI

LA MARATÓ DE DUDAMEL. I d’aquí a una set-

mana comença l’aposta magna del Palau
de la Música Catalana d’aquesta temporada: la integral de les simfonies de Beethoven, interpretades al llarg de quatre dies.
Una marató a la qual es presta gustós
Gustavo Dudamel i la seva Orquestra de
Simón Bolívar, que, per començar, convoca el públic al migdia amb les simfonies
número 1 i 2.
12/III PALAU DE LA MÚSICA 12 HORES

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL 33 RECOMANA
DURADA : 26

TV3

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director de orquesta Gustavo Dudamel interpreta
las sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música
del 12 al 15 de marzo.
El director de orquesta Gustavo Dudamel interpreta las sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música del 12 al 15 de marzo.
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L’artista barceloní porta a la galeria Carles Taché des del seu estudi de Nova York
les seves últimes obres, basades en una recreació del tema clàssic de les flors

El jardí de Santi Moix
Montse Frisach
BARCELONA

A Santi Moix (Barcelona,
1960), si li haguessin dit fa
una mica més de tres anys
que acabaria pintant flors
a tort i a dret, no s’ho hauria cregut per res del món.
Però el destí va fer que
s’acostés per primer cop a
un dels gèneres més antics
de la història de la pintura:
la representació floral. El
prestigiós impressor japonès Jo Watanabe li va demanar una col·laboració
fa tres anys a Nova York.
“Vull flors”, li va dir. “Ja em
veus anant a comprar lliris
i conservant-los en neveres per poder-los pintar al
natural. Se’m feia estrany,
com si hagués retrocedit
en la meva trajectòria, però a poc a poc em vaig adonar que eren les flors les
que venien cap a mi i vaig
començar a entendre per
què els artistes sempre
han pintat flors al llarg
de la història”, explica el
pintor. Progressivament,
aquelles flors més realistes del principi es van anar
transformant: “Sorgien
com petits planetes, explosions, trossos de carn,
al·lusions sexuals...” L’impacte que va suposar per
al pintor veure el misteriós Manuscrit Voynich,
un llibre antic escrit en
una llengua desconeguda,
que també inclou un herbari amb espècies inexistents, i un viatge al Japó en
què va descobrir els increïbles focs d’artifici d’aquell
país van fer-lo decidir del
tot: “Per què no m’invento
jo també les meves flors?”
I així va sorgir aquesta
llarga sèrie d’obres florals,
en tela i en pintura mural,
que Santi Moix exposa ara
a la galeria Carles Taché
de Barcelona, arribada directament del seu estudi
de Nova York, ciutat on
l’artista resideix des de fa

Santi Moix, en el moment d’acabar de muntar l’exposició, davant d’una de les parets de la galeria Carles Taché, que ha omplert de flors ■ JUANMA RAMOS

L’artista
inaugura al juny
unes pintures
murals en una
església del
Pallars Sobirà

26 anys. Són obres coloristes i vitals, en què les flors,
vives o seques, se situen a
la frontera entre la figuració i l’abstracció. Moix,
doncs, ha estat fidel al seu
llenguatge pictòric.
L’artista se sent molt feliç d’haver descobert, d’al-

tra banda, un material sintètic utilitzat com a aïllant
en la construcció, el Tyvek, que, a part de ser molt
resistent i lleuger, permet
adherir la pintura a una
paret i tornar-la a desenganxar amb facilitat: “És
com un tatuatge. El tipus
de pintura mural que hauria somiat Miquel Àngel.”
Aprofitant la gran superfície de paret que té la galeria, Moix ha omplert diversos murs amb flors gegantines.
Nova York i Trump
Moix ho ha fet tot al seu estudi, situat en un local que
havien estat unes drassanes de vaixells de guerra
al barri de Brooklyn, espai
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que dona nom a l’exposició. És clar que a l’artista li
ha anat bé treballar a Nova
York, però assegura: “No
em vull fer gran allà.” “Les
coses han canviat molt des
que hi vaig arribar –hi afegeix–. Aleshores els diners
no eren tan importants; la
gent tenia temps per parlar de coses i debatre. Ara
no té temps de res, perquè
ha de treballar molt per
pagar el lloguer.”
La nova situació econòmica ha fet que avui dia
“els artistes tinguin molta
menys importància; ara el
que importa són els collectius”. L’arribada de Donald Trump a la presidència preocupa Santi Moix
–“és un mal rotllo”–, però

“posa les coses més fàcils
pel que fa a la creativitat i
a l’hora de fer coses; en
temps difícils com aquests
i amb l’excés d’informació
que tenim, el millor és que
la gent es dediqui a pensar
i a reflexionar”.
Santi Moix, però, sempre compagina la seva feina al taller –“m’hi passo 14
hores diàries”– amb viatges arreu, però sobretot a
Catalunya. Darrerament,
ha vingut sovint per enllestir un conjunt de pintura mural a l’església romànica de Sant Víctor de
Saurí, al Pallars Sobirà,
poble on Moix anava de petit. Està previst que l’obra
s’inauguri al juny. Santi
Moix, que també prepara

una exposició al Palau de
la Música, està entusiasmat amb la complicitat
amb mossèn Mauri, que li
va encarregar el projecte,
juntament amb el Bisbat
de la Seu d’Urgell: “Ha estat una experiència molt
enriquidora. Seria ideal
crear un itinerari d’esglésies intervingudes per l’art
contemporani. Seria una
bona manera de recuperar-les.” ■

✱

Santi Moix. The Brooklyn
Navy Yard. GALERIA CARLES TACHÉ. MÈXIC, 19. BARCELONA. FINS A FINALS DE
JUNY.
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L’agenda
BARCELONA
18.30 XERRADA

BARCELONA
20.30 CONCERT

‘L’altre de l’altre: migracions i identitat a
Europa’. El CCCB ofereix
la xerrada de Xiaolu Guo,
dins el cicle Vella Europa,
noves utopies.

BARCELONA
19.00 CINEMA

‘Pere Calders, tocant
de peus al cel’. La biblioteca Joan Maragall projecta el documental sobre
Calders, dins el programa
de cinema lliure.

Idomeneo String Quartet. El quartet Idomeneo
String interpretaran, al
Centre Cívic Casa Elizalde, algunes de les melodies més conegudes de
Mozart i de Schubert.

Rosana, al Palau de la Música

Els consells de Xevi Verdaguer

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
20.00 XERRADES

Rosana presenta a Barcelona En la memoria de la
piel, dins el Festival Mil·lenni.

L’especialista en nutrició i salut, Xevi Verdaguer,
ofereix una conferència avui a la sala Barts.
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BARCELONA
00.00 MÚSICA

Soren & Mad Max + Dj.
Kerito + Visuales by Rico. La Sala Apolo ofereix,
cada dilluns, la seva popular festa, Nasty Mondays.

6 Marzo, 2017
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La cantautora canària Rosana torna
al Festival Mil·lenni amb nous temes

A flor de pell
Tres anys després d’8 lunas la
cantautora canària Rosana torna
al Festival Mil·lenni amb les cançons noves d’En la memoria de la
piel. És el vuitè àlbum d’estudi i
inclou onze temes inèdits, compostos i produïts per ella mateixa, que reflecteixen el millor de
la Rosana d’ara, en una reinvenció que reprèn la seva essència
per modernitzar-la.
Avalada pelsmés de10milions
de còpies que ha venut, estrena
el seu nou single, El cielo que me
das, un tema contagiós carregat
de bones vibracions i que defineix la línia del seu nou treball.
La peculiaritat d’aquest disc, a
la portada del qual apareix ella
abraçant un nadó, es troba en la
seva producció, ja que és un
viatge per diversos estils musicals que no havien estat explorats per l’artista. A més, enllaça el so orgànic dels instruments
amb els arranjaments que es realitzen per computador a fi de
donar més profunditat a les cançons. Així, la balada Puede ser
acaba inflamada per guitarres
elèctriques.
Les cançons de l’àlbum pertanyen totes a una mateixa època.
Van començar a néixer i prendre
forma després d’un parèntesi
quan va acabar l’última gira
internacional de Rosana, el juny
del 2015, tornant dels Estats
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ROSANA
PALAU DE LA MÚSICA. 21 HORES

Units. Va ser un període molt
creatiu en què va compondre 50
melodies, una collita abundant
entre la qual va tenir varietat per
escollir.
Per explicar el títol d’En la memoria de la piel diu que la pell va
més enllà d’una cosa que ens cobreix, que només sentim quan
ens toquen o ens acaricien. Per
exemple,quanescoltemunamelodia que posa els pèls de punta.
Això indica que la pell té vida
pròpia, memòria i ànima.

SI VOLEU PUBLICAR UNA ACTIVITAT EN AQUESTA PÀGINA O A L’AGENDA DIGITAL DE LA
VANGUARDIA, ENTREU I CREEU-VOS UN COMPTE A: WWW.LAVANGUARDIA.COM/AGENDA

Barcelona ciutat

La BiblioMusiCineteca. Vila Vilà, 76,
baixos (19 hores).
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L’altre de l’altre: migracions i identitat a Europa. Conferència de Xiaolu

Guo, escriptora i cineasta sinobritànica.
CCCB. Montalegre, 5 (18.30 hores).

Dones pensadores. Conferència a

càrrec d’Eduard Cairol, doctor en
Filosofia i professor d’Humanitats
de la Universitat Pompeu Fabra.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell,
145-147 (19.30 hores).

Quin paper juga la dona en la construcció de la pau? Debat previ al III

congrés internacional Edificar la
Pau al XXI, que la Fundació Carta
de la Pau i la PUCMM organitzen
a la República Dominicana.

Dia internacional de la dona: Recursos per a la dona emprenedora.

Xerrada a càrrec d’Asodame.
Centre cívic Vil·la Florida. Muntaner,
544 (19.30 hores).

Palau Macaya. Passeig de Sant Joan,
108 (19 hores).

Enrique Vargas i Teatro de los SentiLa lucidez del alba desvelada. Pre-

sentació d’aquest llibre de Santiago Montobbio i del cedé La libertad
y el mar son una música, amb
poemes de Santiago Montobbio
i música d’Ofilio Picón.
Seu de la SGAE. Passeig de Colom, 6
(19 hores).

dos. Presentació de la biografia del
colombià Enrique Vargas, fundador i director de la companyia
Teatro de los Sentidos.
Casa Amèrica Catalunya. Còrsega,
299 (19.30 hores).
El camí cap a l’exercici de l’autodeterminació. Conferència a càrrec

Viatgers catalans a la Rússia revolucionària. Conferència a càrrec

d’Anna Gabriel, diputada al Parlament de Catalunya per la CUP.

de Pelai Pagès, professor d’Història Contemporània (UB).

Teatre Romea. Hospital, 51 (20 h).

Ateneu Barcelonès. Canuda, 6 (19 h).

Maragall a casa. Des del menjador

de la seva casa de Sant Gervasi,
Joan Maragall explica les seves
vivències, els seus somnis, el seu
ideari.

Veu de dona, 15 anys. Acte reivin-

dicatiu de la poesia escrita per
dones. Intervenen dones de diferents àmbits.

Casa Arxiu Joan Maragall. Alfons XII,
79 (20 hores). 12 euros.

Ateneu Barcelonès. Canuda 6 (19 h).
Rodado en Barcelona-Mitos y figuras del Paral·lel. Recordando a Mary
Santpere y Paco Martínez Soria.

Projecció de la pel·lícula El difunto
es un vivo, d’Ignacio F. Iquino.

Les roses noires. Projecció d’aquest

documental d’Hélène Milano,
França, 2012, VOSE, 1h14. 3
euros.
Institut Francès. Moià, 8 (20 hores).
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 27

O.J.D.: 9183

TARIFA: 1353 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 279 CM² - 31%

SECCIÓN: CATALUNYA

6 Marzo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 64

O.J.D.: 9183

TARIFA: 355 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: ULTIMA

6 Marzo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 128465

TARIFA: 9440 €

U M A R I

E.G.M.: 586000
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ÁREA: 227 CM² - 20%

SECCIÓN: SUMARIO

5 Marzo, 2017
SEGONA
ELS SEMÀFORS

RECTOR

Michelle O’Neill
CANDIDATA DEL SINN FÉIN

l temps

 DesprésdesubstituirMartin
McGuinness al capdavant

uan diu que en el procés no hi ha passat ni fusent: “Una de les virtuts més grans de l’indeés que viu al dia, molt d’acord amb la societat
ntània”. Sense amb prou feines memòria autopot modular el discurs sense costos. Això és
nt que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i
e són els tres pilots del moment, tenen el seu
vista sobre com i quan ha de confluir el procés.
qui pensa que es podria proclamar la indepenés convocar un referèndum. La política catalapesa per la pressió del temps. Això els porta a
rs com voler utilitzar fórmules d’urgència per
t de la llei de transitorietat al Parlament o col·lon el pressupost per
ue el mateix Conies desqualifica. El
ure al dia, sinó que
orros en el demà.

del nacionalista Sinn Féin a Irlanda del Nord, O’Neill ha protagonitzat el millor resultat
electoral del seu partit, antic braç polític
de l’IRA, des que va
renunciaralesarmes
el 1998. PÀGINA 11

Pura Muñoz-Cánoves
INVESTIGADORA DE LA UPF

investigació sobre l’en Una
velliment realitzada per Pu-

ra Muñoz-Cánoves i Laura García-Prat ha guanyat el premi Vanguardia de la Ciència
després de ser votada pels lectors com
la més important
que s’ha fet a Espanyael2016. PÀGINA 46

Santi Moix
ARTISTA

CULTURA

Tuiteja que fa fort

CIVIL

e les AR s’han
u a so ietat
tària que

GINA 16

LA RENÚNCIA

els suports o el
ític marquen la
mitir. PÀGINA 32

RES

mes blanquejants
xpandeix

GINA 48

Diversos assagistes reflexionen
sobre la postveritat, la paraula
de moda, que és en si mateixa
una impostura: és la vella demagògia que Sòcrates criticava
en els sofistes, quan l’únic que
importa no és la veritat, sinó
ser persuasiu i eloqüent, i ara,
a més, veloç. PÀGINA 54

amb exposicions a la galeria Carles Taché, de Barcelona; al mes
de juny, les pintures
murals a l’església
de Sant Víctor, i a
l’octubre, escultures
al Palau de la Música. PÀGINA 58

ESPORTS

Eduardo Barinaga

El laberint grec
Giorgios Bartzokas, que no era
la primera opció per a la banqueta barcelonista per reemplaçar Xavi Pascual, però que
va arribar al club perquè la
directiva no va planificar bé els
canvis, es troba en una situació
molt compromesa a causa dels
mals resultats. PÀGINA 77
ECONOMIA

Una mala collita

RUÏNES

destrucció

PÀGINA 62
CRISI

hi ha menys
sades a acollir
mpics. PÀGINA 78

Santi Moix és
 L’artista
actualitat per partida triple,

Amb alces de fins al 40% respecte al 2016, els preus de l’oli
d’oliva han arrencat l’any 2017
disparats, i el litre d’oli refinat,
el més popular al mercat espanyol, ha superat la barrera
psicològica dels quatre euros.
PÀGINA 81

PENSEM QUE...

egeneració de platges

Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i

DIRECTOR D’ETB

 Latelevisióautonòmicabasca va emetre el 8 de febrer

passat un programa d’humor en el
qual es reflexionava sobre la imatge que tenen els bascos dels espanyols.
“Fatxes, ignorants,
xonis i progres” van
ser els qualificatius
utilitzats. PÀGINA 29

Rita Maestre
PORTAVEU EN L’AYUNT. DE MADRID

regidora ha incomplert
 Lael reglament
del seu partit,

Ahora Madrid, en quedar-se
30.000 euros del seu salari que havia de donar a la formació. Maestre va
sol·licitarunaexcepció per pagar amb
aquells diners un
advocat. PÀGINA 30

EI web de
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
tampoc en la mateixa línea, ni horitzontal ni vertical.

TARIFA: 1806 €
ÁREA: 236 CM² - 22%

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

5 Marzo, 2017

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
19.00 CONCERT

BARCELONA
12.00/17.30 TEATRE

BARCELONA
20.00 CONCERT

‘Vivaldi in Concerto’. El
grup Vespres d’Arnadí
ofereix un concert per a
violí, oboè i orgue, dins la
programació musical d’hivern del CaixaForum.

‘Hand Made Prints by
Ian Sanderson’. Fins al
31 de març, Lo Spazio (c/
Balmes, 171, baixos) ofereix l’exposició de l’escocès Ian Sanderson.

‘La nena dels pardals’.
El SAT! presenta un espectacle que narra el conte de Sara Pennyparker,
basat en un fet històric real de la Xina.

Dirty Diamonds, a la sala Barts

El Palau per als més joves

BARCELONA
19.30 TEATRE

BARCELONA
10.30 TALLER

Dirty Diamons són la Francesca i en Fredy, dos
inadequats que actuen avui a la sala Barts.

El Palau de la Música ofereix un recorregut per
l’edifici amb un taller de plàstica per als més petits.

P.15

‘Tankard’. Tankard, una
de les primeres bandes
alemanyes de trash-metal, nascuts als anys 80,
actuen aquest vespre a la
sala Razzmatazz 2.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 3

O.J.D.: 12536

TARIFA: 668 €

E.G.M.: 95000

ÁREA: 126 CM² - 15%

SECCIÓN: LES CLAUS DEL DIA

4 Marzo, 2017

LES CARES DEL DIA

Mike Pence
El vicepresident dels EUA
també va utilitzar un compte
de correu privat per a assumptes
oficials, que va ser piratejat, quan
era governador d’Indiana. Pence ha
admès que va alternar el correu públic i el privat durant el seu mandat.
Es tracta d’un cas similar al que va
afectar Hillary Clinton i que va ser
durament atacat per Trump. P. 10

François Fillon
Continuen els problemes per
al candidat de la dreta a les
eleccions presidencials franceses.
Ahir va anunciar la dimissió Thierry Solère, el seu portaveu de campanya. Fillon ja acumula 100 baixes
al seu equip després que decidís
mantenir la candidatura tot i la imputació el 15 de març pel cas dels
llocs de treball ficticis de la seva dona i dos dels seus fills. P. 12

Stephen Kovacevich
L’històric pianista californià
segueix sent tot un referent
als 76 anys. Avui actuarà al Teatre
Tarragona i demà ho farà al Palau
de la Música. Serà el solista en el
Concert per a piano i orquestra
núm. 24 de Mozart. En una entrevista amb l’ARA ha assegurat que
aquest és el seu concert preferit de
Mozart. P. 41

P.16

La Vanguardia Qui

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 11

O.J.D.: 120418

TARIFA: 13146 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 476 CM² - 42%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

4 Marzo, 2017

SPIRANT A MISS
DES. LA SEVA
PERSONES
MOTRIUS

m que lluiti pels seus somnis
molts obstacles que els prela vida: “Per a algú en una caderodespodercompetirésun
èxit. Espero que això serveixi
nviar un missatge que ni la ra-

na cadira de rodes
em defineix
m limita; puc ser
a, femenina
apa”, explica

a candidata s’ha convertit en un refeent per als certàmens de bellesa. És la
rimera aspirant en cadira de rodes que
uita per una plaça a la final recaptant
ons per a ‘Variety’.

ça ni una discapacitat et fan diferent. Que quedi clar que totes les
dones són boniques”, va dir.
Encara que Clark finalment no
es va classificar en la ronda que es
va celebrar al febrer, ha tingut tot
el suport de la directora de Miss
Món Austràlia, Deborah Miller,
que no va titubejar a l’hora de donar suport a la seva candidatura:
“Crec que Justine és increïblement inspiradora i realment encarna el que és miss Món”. Tant
per a ella com per als altres membres de l’organització, la participació de Justine Clark és una manera de demostrar que la bellesa
no només és una qualitat estètica,
sinó que es pot manifestar de diferents maneres. La companya de
Miller, la periodista i preparadora
física Andi Lew, se suma als que
afalaguen la jove. Forma part de
l’equip que s’encarrega del benestar i de la condició física de les candidates, i per tant la de Justine
Clark, segons ha explicat a La
Vanguardia. “Ella ens expressava
el seu desig de quedar-se al concurs i recaptar diners per a Variety. L’aspirant que recapti més fons
pot anar directament a la final”,
aclareix Lew. I és que Justine
Clarkencarapotaspiraraarribara
la final perquè és candidata de la
categoria Bellesa amb un propòsit,
en la qual es valorarà qui recapti
més fons per a una causa social.
L’australiana ha llançat la seva
campanya amb Variety Australia
Limited, una oenagé que ajuda
persones amb minusvalideses físiques i per això ha creat una pàgina
web on es pot fer un donatiu.
Però Bellesa amb un propòsit és
només un exemple dels molts canvis que ha aconseguit instaurar en
el certamen Julia Morey, presidenta de Miss Món. Per intentar
desvincular-se de la superficialitat que el caracteritzava, ha convertit aquesta categoria en un lema i n’ha eliminat algunes tendències sexistes. El canvi més celebrat
va ser l’eliminació de la desfilada
envestitdebanyiaral’admissióde
la candidatura de Justine Clark. El
seu esperit és el mirall d’un renovat Miss Món, que va a la recerca
de valors socials més enllà d’un
rostre i un cos bonic.

cròniques a peu
ARTURO SAN AGUSTÍN

JOSEP MOLINA / ACN

El director del MWC aquesta setmana a Barcelona

L’emperador Hoffmann

N

i el rei Felip parlant en català, ni
Carles Puigdemont, president
d’alguns
catalans, parlant en anglès. Tampoc les mans amigues del conseller Oriol Junqueras, ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría permetent-li aquelles mans amigues a l’independentista. Cap d’ells. Aquesta
setmana, fins dimecres, dia,
que escric aquesta crònica
l’emperador de Barcelona ha
tornat a ser John Hoffmann,
director del Mobile World
Congress. Arquitecte de professió, aquest home nascut a
Michigan, de crani afaitat, brillant i bigoti més francès que
dels Estats Units, té aire de director d’algun servei d’intel·ligència. I també d’astronauta en
temps ja de conferències. És a
dir, d’astronauta jubilat. Quan
Hoffmann du abric negre llarg i
es parapeta rere unes ulleres de

com el que són, venedors o
compradors, sinó com el que
creuen que són: profetes del futur. Però ja dic, la majoria només són executius, venedors i
compradors, tots ells amb
l’amulet o l’escapulari laic penjant del coll, exhibint-lo. Donali una acreditació, una targeta
plastificada a algú i es creurà
un elegit. Que fàcil que és acontentar-nos. Els únics forans
que aquests dies han causat
una certa alarma ciutadana han
estat alguns xinesos, que se’ls
feia de dia a la porta dels seus
hotels eructant amb tanta potència i impunitat que tot el
passeig de Gràcia, puc donar fe
de l’esdeveniment, emmudia
durant alguns minuts. Quan un
xinès parla pel mòbil sembla
que es baralli amb l’interlocutor. I si parlen entre ells, a viva
veu, la cosa pot assolir sonoritats gairebé bèl·liques. Però
així són els xinesos que, com ja
he dit, han tingut aquests dies

john hoffman

El primer cop que va passejar per la
Rambla, el 1992, se’n va enamorar

.

data a
e crea
ncia

QUI 11

sol, impressiona. Gairebé tant
com quan afirma que els nens
deixaran d’escriure a mà i que
ell, quan escriu, ja només utilitza les lletres majúscules. Després, quan el saludes a l’Ajuntament de Barcelona i t’explica
que la primera vegada que va
passejar per la Rambla, l’any
1992, se’n va enamorar, t’entendreix. Encara que no t’ho
creguis, t’entendreix. Hoffmann és Ramblista d’Honor, títol que ni el director de cinema
Francis Ford Coppola ni la cantant Madonna, també nascuts a
Michigan, no tenen.
Aquesta setmana Barcelona
ha estat, doncs, molts sopars
sorollosos gairebé sempre cridats, riguts i beguts en anglès. I
aquelles Vanette negres amb
els vidres tintats, perquè fins i
tot als actuals venedors
d’aquell futur, que és ja present, i als seus clients els agrada
que els tractin i traslladin no

el passeig de Gràcia literalment
acollonit amb els seus descomunals rots matutins.
O sigui, que els nous mòbils,
l’anomenada intel·ligència artificial, els robots, les Vanette negres amb els vidres fumats i alguns colpidors rots xinesos ens
han permès, durant uns dies,
oblidar-nos d’alguns dels nostres polítics i de les seves vulgars martingales. Perquè, ja posats, no es pot comparar el llegendari assalt al tren correu de
Glasgow, per exemple, amb els
sastres de la Gürtel, les aspirines comprades amb les targetes negres de Bankia o els rotllos de paper higiènic, que, segons alguns testimonis, també
rampinyava del Palau de la
Música el famós duo. Això nostre només dona per a una pel·lícula de Luis García Berlanga,
que potser va ser la mirada que
ens va saber retratar més bé.
Que entrin els pallassos.
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MÚSICA

Stephen Kovacevich i el seu concert favorit de Mozart
El pianista californià actua amb l’Orquestra Camera Musicae a Tarragona i el Palau de la Música
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

L’Orquestra Camera Musicae treballa seguint un doble propòsit.
Pensa en el públic oferint programes contrastats i buscant còmplices amb els quals pot créixer tant
l’audiència com el desenvolupament de la mateixa formació tarragonina. Fa uns mesos van tenir com
a convidada Alexandra Soumm,
una de les violinistes joves amb més
projecció de França, i ara compartiran l’escenari amb el pianista californià Stephen Kovacevich, que
als 76 anys segueix sent un referent
del piano. Serà avui al Teatre Tarragona (21 h) i demà al Palau de la
Música (18 h).
Kovacevich serà el solista en el
Concert per a piano i orquestra núm.
24 de Mozart, i el programa es completarà amb la Simfonia núm. 3 de
Bruckner. Per què el 24? “Perquè és
el meu concert favorit de Mozart”,
diu el pianista nord-americà, que
resideix a Anglaterra, el país on es
va instal·lar a finals dels anys 50,
quan era alumne de Myra Hess.
“Era una artista molt profunda”,
recorda Kovacevich després d’un
assaig al Palau de la Música.

“Buscàvem un artista que pogués
aportar a l’orquestra la seva visió de
la música i la seva experiència. No es
tracta que nosaltres només l’acompanyem, sinó que puguem aprendre
d’ell i créixer, que el públic tingui un
gran artista a l’escenari i que l’orquestra pugui beure d’ell”, explica el
director de l’Orquestra Camera
Musicae, Tomàs Grau. Va pensar en
Kovacevich, i el pianista de seguida
va dir que sí. “Tot ha sigut molt,
molt fàcil. Ell mateix va proposar
tocar el concert de Mozart, i a nosaltres ens va semblar molt bé”, reconeix Grau. A més, serà la primera
vegada que Kovacevich farà un concert amb orquestra a casa nostra,
perquè fins ara només havia actuat
en recitals.
Un projecte amb Martha Argerich

Mozart, Beethoven, Schubert i
Brahms són alguns dels compositors que han alimentat el repertori
d’un pianista que manté l’empenta
per tirar endavant noves aventures.
“El següent projecte és enregistrar
la integral de les masurques de Chopin, però no les faré jo sol, sinó amb
Martha Argerich. Cadascú n’interpretarà la meitat, però en el disc no
se sabrà quines toca cadascú. Serà
com un joc”, explica Kovacevich,

El pianista Stephen Kovacevich al Palau de la
Música, on actuarà demà. CRISTINA CALDERER
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que va estar casat amb Argerich.
Amb la pianista argentina també va
compartir a finals del 2015 un concert memorable al Wigmore Hall de
Londres. “Celebràvem el meu 75è
aniversari. Vam fer un concert sense concessions, amb risc, i el públic
va embogir”, recorda Kovacevich
sobre una nit en què van tocar peces
de Rakhmàninov, Debussy i Schubert. Precisament a Wigmore Hall
va ser on el pianista californià va fer
el seu debut europeu el 1961.
Admirador del tenis, els thrillers
escandinaus i Bob Dylan, Kovacevich reconeix l’impacte emocional
que pot provocar la música. Ell mateix ho va experimentar una vegada escoltant la Novena simfonia de
Beethoven dirigida per Otto Klemperer. “És l’única vegada a la vida
que m’he sentit tan corprès amb la
música. No era una reacció intel·lectual”, diu. Tanmateix, no creu que la
música pugui influir en el bon govern del món. “Abans tenia esperances, però ara ja no. Recordo un
músic xinès que volia tocar una masurca perquè pensava que així arribaria a l’ànima de Mao Zedong, però no és veritat. A més, una de les
tragèdies del nazisme és que la cultura no ens pot protegir de l’horror”, diu Kovacevich.e
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L’artista Santi Moix exposa a la galeria Carles Taché la seva darrera producció

“Les flors m’han ajudat a pintar”
les flors venien cap a mi, i llavors
m’ho vaig començar a passar bé. I
vaig entendre per què tots els
grans mestres de l’art han recorregut a les flors. Són com la vida,
vives i mortes, són petits planetes, trossos de carn. De vegades
també recorden l’arqueologia,
quan s’omplen de pols. També
vaig entendre Watanabe, que
utilitzava les flors com a comiat.
I ara puc dir que m’han ajudat
a pintar, que n’he après gràcies a
les flors”.
La lectura d’Umberto Eco i al-

L’artista, que viu
a Nova York, diu que
som víctimes d’un excés
d’informació que no ens
deixa temps per pensar

CÉSAR RANGEL

Santi Moix, a la galeria Carles Taché, preparant l’exposició; darrere seu, una de les pintures sobre les seves flors oníriques
JOSEP PLAYÀ MASET
Barcelona

F

a 26 anys que Santi
Moix viu a Nova York,
i comença a pensar
que algun dia haurà de
tornar al seu país natal. De moment hi tornarà la seva
obra, en un 2017 que es presenta
marcat per tres presències que no
ens deixaran indiferents: una exposició a la galeria Carles Taché,
de Barcelona, oberta aquesta
mateixa setmana; la inauguració,
el mes de juny, de les pintures
murals que ha fet a l’interior de
l’església romànica de Sant Víctor, a Saurí, al Pallars Sobirà, i la
mostra d’escultura i pintura que a
l’octubre obrirà al Palau de la
Música, per a la qual ja ha començat a estudiar idees.
Acaba d’arribar del Caire, ara
se’n va a Marràqueix, on continua interessat pel treball artesanal del cautxú, i aquest any també
exposarà a Xangai i Nova York.
És un pintor que no oblida els
seus orígens, però el seu món és
global. Tot i així, reconeix que la
fascinació per Amèrica, que el va
empènyer a buscar nous horitzons, comença a flaquejar. “Nova
York ha canviat molt: quan hi
vaig arribar els diners no eren tan
importants; ara la gent no té
temps per parlar, per distreure’s,
perquè ha de pagar uns lloguers
caríssims. Els artistes, els artesans, els petits botiguers han de
marxar. Ja només ens faltava Donald Trump; és trist, fa mal rotllo,
però és el que s’ha votat. Potser
obligarà a reaccionar. Esperemho. Estem en una època en què no
hi ha temps ni per pensar, patim
un excés d’informació i no s’apro-

fundeix; també ho veiem al món
de l’art”, explica l’artista.
Santi Moix (Barcelona, 1960)
exposa fins al mes de juny un
conjunt de grans peces a la galeria Taché de Barcelona sota el títol The Brooklyn Navy Yard, el
nom de l’antic recinte industrial
on té l’estudi. L’eix temàtic de les
obres presentades són les flors.
Tot va començar amb una petició
del seu amic el mestre impressor
Jo Watanabe, expert en serigrafies, que, malalt de càncer i desitjós de tornar al seu Japó natal, li
va demanar una última col·laboració i li va proposar basar-la en
les flors. “Al principi va ser una
experiència nova. Em sentia estrany; buscava flors i les pintava
del natural, fins i tot vaig arribar a
comprar-me una nevera per conservar-les. Però de mica en mica
vaig entrar en una nova dimensió;

CÉSAR RANGEL

Les flors adopten formes figuratives o s’acosten a l’abstracció

tres autors que han descrit flors
reals o inexistents va dur Santi
Moix a plantejar-se per què no
s’inventava les seves pròpies flors
i creava el seu jardí de les meravelles. I, a poc a poc, les seves
flors van començar a créixer, a
assemblar-se a altres coses i figures o, simplement, es van acostar
a l’abstracció. També són flors
oníriques. Un dia, convidat a presenciar els focs artificials de Nagaoka (Japó), va descobrir que
era com si el cel plorés foc. “Però
també vaig percebre els focs artificials com flors que explotaven”.
I ara el centre d’algunes de les seves flors s’omple de punts de colors , com si fos una eclosió.
Una altra de les sorpreses que
s’emporta el visitant de l’exposició a la Taché (Mèxic, 19) són les
flors que broten de terra i creixen
per les parets. Un fresc? No, en
tot cas seria un trompe-l’oeil,
perquè són pintures fetes al taller
sobre un material plastificat, el
tyvek, que després pot ser retallat
i enganxat a les parets. I desenganxat també, sense cap problema, ni sense haver de recórrer a la
tècnica de l’strappo. Per l’artista,
el que compta és l’efecte sobre
l’espectador. “Vull divertir amb
aquesta explosió de color, que la
gent ho entengui, que es pugui
apropiar de l’obra, sense que deixin de percebre que soc jo mateix, que pinto el que soc i el món
que conec”.

L’església del Pallars i l’auditori del Palau de la Música
“Santiago, ens has de pintar

MERCÈ GILI / ARXIU

Santi Moix pintant a l’interior de l’església de Saurí

P.19

l’església”, van dir un dia a Saurí
a Santi Moix, que de petit estiuejava en aquest poblet del Pallars
(pertany a Sort) amb la família.
No havia pintat mai en una església, i ho va assumir com un repte.
Ara, quan falten pocs mesos per a
la inauguració, considera que
aquests frescos poden ser una
invitació perquè altres artistes
decorin altres capelles i s’arribi a
crear una ruta artística que permeti rehabilitar i obrir algunes
d’aquestes esglésies pirinenques.
“És art contemporani en una
església romànica, però és art

actual; a més a més, m’agrada que
ara el meu interès per la naturalesa coincideixi amb la defensa de
l’ecologia que fa el papa Francesc. De fet, l’únic tema estrictament religiós que hi he inclòs és
sobre la conversió de Sant Pau”.
Santi Moix afronta un altre desafiament: una exposició al Palau
de la Música a l’octubre i el novembre. “M’he plantejat intervenir a l’escenari i en dos o tres
espais annexos, probablement
seran escultures i grans murals,
però no és fàcil, perquè l’escenari
modernista imposa; encara m’ho
estic pensant”.
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CRÍTICA DE TV
Sergi Pàmies

Moments estel·lars de Catalunya

L’

efervescència
catalana d’aquests
dies consterna i
fascina. Ahir Victoria Álvarez i Susanna Griso
van compartir una conversa a
Antena 3 en què Álvarez llançava pedres de tota mena i
Griso intentava identificar-ne
l’origen. El dia abans, a TV3,
Francesc Homs va resumir el
seu judici, celebrat en un Madrid de tribunals extrems impregnats per la catalanofòbia
mediàtica més fàcil. No sé si
existeix una operació Catalunya, però el present televisiu és
implacable. A Polònia (TV3)
intenten afegir-hi la ganyota
d’un somriure com a mètode
d’interpretació crítica, però ja
fa setmanes que la realitat els
supera. A Mi casa es la tuya
(Telecinco), el català Albert
Rivera va visitar Bertín Osborne i es va tallar intentant controlar la traïdora inestabilitat
d’una ceba. Per trencar la insipidesa de l’entrevista, pensada
per avorrir moderadament tota
la família, van convidar Miguel
Poveda. El cantant va aportar a
la trobada una catalanitat flamenca que hauria de ser indispensable en el desenllaç del
bloqueig polític que vivim.
DROGA DURA. ¿I el cas Millet?
Convenientment retransmès

perquè puguem adonar-nos
de la magnitud de la tragicomèdia, el gran protagonista
del judici és Fèlix Millet, un
patrici amb poders dignes de
Mortadel·lo i una ment pèrfida,
a mig camí entre els potentats
de Damages i els oportunistes
capitalistes de l’era Trump de
The good fight. Però l’hemorràgia patriòtica no s’acaba aquí.
A La Riera (TV3), els germans
que han sobreviscut a l’assassinat del megadolent Claudi

Miguel Poveda va
aportar a la trobada
amb Bertín Osborne
el valor de la
catalanitat flamenca
(Pere Arquillué va respectar el
límit de mandats del melodrama) s’insulten. “Ets escòria!”,
es criden l’un a l’altre amb la
virulència amb què els germans Millet devien insultar-se
quan de petits intentaven denunciar maniobres en el repartiment de caramels. Per reforçar el costat fosc d’aquest pròcer, a Islàndia (RAC1) Àngel
Casas va explicar un episodi
sòrdid amb un Millet impune i
alcoholitzat que, amb l’estil de

qui és addicte a l’abús de poder, li tira la canya a la dona
de Casas. Per contraprogramar
aquesta confluència d’autoodi
nacional, hem d’aferrar-nos
a l’èxit del Mobile World
Congress (que, a prop de casa,
he notat per les visites continuades de grups d’orientals al
prostíbul del barri, que ha
hagut de multiplicar els viatges
de la furgoneta transportant
llençols i fundes usades i netes). O a la victòria del Barça,
interferida per l’adeu de Luis
Enrique, il·lustrat amb l’especial Marcats per l’adeu del
Lucho (TV3). En acabat, a El
sopar (TV3), on quatre figures
de la vigorosa generació de
nous actors van parlar de
l’amistat en termes, uf, esperançadors. És un valor que
semblava combatre les turbines tòxiques de l’actualitat
amb la vulnerabilitat heroica
de David contra Goliat. I ahir,
el refugi habitual de les tertúlies depuratives dels divendres a
Els matins de TV3. Lídia Heredia s’ha entestat a fer pujar els
ànims de la població trencant
les espirals monotemàtiques
del present amb qüestions tan
poc conflictives com parlar,
amb experts reconeguts, de
creativitat. Encara que, a nivell
de creativitat (catalana o no),
¿qui supera Fèlix Millet?

Movistar+ potencia una MotoGP
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Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Irreprotxables al Palau

D

eia l’altre dia que, per mi, ningú
no hauria de ser tancat a la presó. Veig que els jutges són de la
mateixa opinió perquè són renuents a
l’ingrés carcerari. Dicten desenes
d’anys a banquers o al cunyat del rei, i
després els deixen anar a casa o a passejar amb bicicleta per Suïssa. Bé, per
algun lloc ha de començar l’abolició de
les presons. Més endavant els jutges
deixaran anar també els trinxeraires o
els que han sostret trenta euros amb
una targeta fraudulenta. Tot és començar. La justícia és lenta. Fixin-se
que un dels banquers s’ha estalviat
d’entrar a la presó perquè, segons el
jutge, durant el judici es va comportar
“irreprotxablement”. Hi va anar amb
americana i corbata, va contestar les
preguntes que se li van formular sense
dir paraulotes, no va fer capbussons
per la sala... Tinc observat que els trinxeraires i els de la targeta falsa també
es posen corbata per anar a judici, segurament aconsellats pels advocats,
que han endevinat que els jutges són
sensibles a la indumentària correcta.
Ara per ara no els serveix de res. Potser és que profereixen blasfèmies o es

“
Mentre robaven
mantenien una
programació
musical excel·lent

furguen l’orella. Diuen els jutges que
els banquers i el consort reial no presenten risc de fuga. Els que en presenten són els que no tenen bicicleta a
Suïssa ni cotxe a la porta dels jutjats
ni poden agafar avions. De moment.
Però si els judicis que ara s’acumulen no serveixen per enviar els culpables a la presó, que siguin útils almenys per aclarir com els acusats van
actuar. El cas del Palau de la Música
Catalana. Jo no entenc com és que Fèlix Millet i els seus esbirros van poder
desviar a partits polítics tants diners
provinents de donacions, com se’n van
embutxacar tants per fer viatges i
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comprar quadres de Ramon Casas, i
com al mateix temps van mantenir
una programació musical excel·lent i
realitzar sobre l’edifici social una restauració molt cara i ben feta. Sí, ja ho
sé: alimentaven el cor cantaire amb un
entrepà de mortadel·la. Però ni la mortadel·la ni el xoriço ho expliquen tot.
Tants i tants diners rebien per poder
compaginar el lladronici descomunal
amb la música amb primeres figures?
On para l’avara povertà di Catalogna? Això no és “saquejar”, sinó multiplicar. A Millet el van delatar els bitllets de cinc-cents euros que feia circular, no uns melòmans insatisfets de la
programació del Palau. Potser si els
melòmans haguessin sabut que la institució rebia tants recursos monetaris
haurien reclamat que hi actués cada
vespre la Filharmònica de Viena.
Els advocats tenen coartada on agafar-se. Millet, que es presenta a judici
amb una americana de Bel o de Santa
Eulàlia, els establiments més cars del
passeig de Gràcia, pot esgrimir els programes dels cicles de concerts que va
organitzar, i que els jutges han de trobar irreprotxables.
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Un plató a la carta
JOAN CORTADELLAS

El consis
informarà
els joves
sobre el d
a l’avorta
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Majestuosa sala principal de l’edifici central de Correus de Barcelona, a la confluència del passeig de Colom i la Via Laietana, dimarts passat.

L’

oficina central de Correus té un aire txekhovià. No per l’aspecte rus,
per descomptat, sinó
per l’atmosfera, pel vel subtil amb
què el grandíssim Anton Txékhov sabia recobrir els seus escenaris, de
manera que espai i personatge s’acabaven confonent. L’un s’impregnava de l’altre, i viceversa. Una cosa
semblant passa a l’edifici que regna
a la plaça del negrer Antonio López:
ja sigui per la llum zenital filtrada
des de la claraboia, pels ressons catedralicis –la tos reverbera com en les
misses llauna de la infància–, o pels
sòls de marbre, de seguida s’apodera
del visitant el desig d’enviar un telegrama en lloc d’un whatsap o la sensació que podria trobar-se en qualsevol moment amb un cavaller antic,
d’una altra època, amb barret Fedora i gavardina. ¿L’embruixament es
deu al fet que ja ningú escriu cartes?
En realitat, Correus funciona avui
com una empresa logística de paqueteria.
Sigui quina sigui la raó, l’atmosfera del recinte ha seduït nombrosos cineastes, i sota la seva esplèndida lluerna, una estructura de ferro i vidre sortida de la casa Granell
i Rigalt, el mateix taller que va fabricar el vitrall del sostre del Palau de
la Música, s’han rodat seqüències de
pel·lícules com Grand Piano, Anacleto,
agent secret o algun anunci de la Loteria, de quan triomfava el calb interessant. Les escalinates de l’entrada o el hall central, amb el seu aire
senyorial i les pintures noucentis-

tes, podrien colar perfectament com
una sucursal bancària novaiorquesa
en temps de la Gran Depressió.
També els passadissos interiors,
de sostres alts i portes alineades, podrien semblar d’un internat d’època, i al seu dia la BBC va transformar
el saló d’actes en el quarter general
de Franco durant la guerra civil per
a una sèrie històrica, segons explica Antonio Aguilar, empleat de Correus i doctor en Geografia Humana. Va fer la seva tesi sobre l’expansió de la xarxa de comunicacions a
Catalunya i coneix tan bé les tripes
de l’edifici que està ultimant un llibre sobre els seus secrets.

Única seu amb capella
És l’única seu de Correus a Espanya
que conserva un oratori, circumstància que en si no té cap mèrit però té la seva gràcia: resulta que l’estança havia albergat la sala de premsa amb els seus aparells de telègraf
–atenció: ¡els corresponsals havien
d’enviar les cròniques en morse!–,
fins que la croada nacionalcatòlica
de la postguerra la va transformar
en una capella amb uns reclinatoris
que llueixen l’escut gremial, amb
el sobre i la cornamusa. En aquell
temps, ai, tots els caps eren del Movimiento i resaven molt.
Dissenyat pels arquitectes Josep
Goday i Jaume Torres, la construcció de l’edifici va culminar el 1927,
després que els plànols d’altres
cracs haguessin perdut el concurs
públic: ni més ni menys que els de
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L’oficina central de
Correus ha seduït
cineastes per a
rodatges d’època
Puig i Cadafalch i
Domènech i Montaner
van perdre el concurs
per dissenyar l’edifici
La torrassa, a uns
50 metres, ofereix
unes espectaculars
vistes de la ciutat

Domènech i Montaner i Puig i Cadafalch. Amb una simetria perfecta, una meitat de l’edifici la utilitzava Correus i l’altra Telègrafs, dos
braços d’un mateix cos que no es poden veure, com el gos i el gat. Més o
menys com fotògrafs i periodistes,
tot i que això nostre, en el fons, és
amor del bo perquè no seríem res
els uns sense els altres.

Terrat de somni
I encara queda el millor de l’immoble. Després de pujar una escala de
cargol, amb un ull tan compacte com
el d’un far, reben el curiós un terrat
de somni i unes vistes de 360 graus
sobre la ciutat. Des d’aquí es va rodar l’anunci del perfum Le Male, de
Jean Paul Gaultier, aquell espot en
què la proa d’un vaixell trenca l’escorça d’asfalt perquè el mariner pugui besar la noia, apostada en un balcó de la Via Laietana.
Des de fa tot just un mes, el Museu d’Història (Muhba) gestiona les
visites a l’edifici de Correus. Val la
pena; des de la torrassa, a uns 50 metres, s’entén per què Barcelona és
tan mediterrània. Allà sota, a la marina de luxe, es distingeix el iot del
magnat rus Alixer Usmànov, l’amo
de l’Arsenal (almenys, dimarts hi estava amarrat). Un capritx de 150 metres d’eslora que torna a la saviesa de
Txékhov, a les perles que va sembrar
al seu Cuaderno de notas: «Per nosaltres [els russos], l’amor propi i la vanitat són europeus; la cultura i l’acció, asiàtics». H

L’Ajuntament de
Conselleria de Sal
ralitat han inicia
nya de sensibilitza
dar als joves que l’«
una opció i també u
ciativa, presentada
la constatació que
table» falta d’infor
col·lectiu, fet que
valer els seus drets
preveu la distribuc
formatius en cent
d’atenció a la dona
Les dades d’una
len el desconeixem
sexuals i reprodu
deig, que va finali
passat i que es va f
nes, revela que el
nes entre 14 i 30 a
que l’avortament
ció gratuïta i univ
en la cartera de ser
tat pública».
L’enquesta, qu
alitzada per l’Asso
nificació Familiar
i Balears i el Centr
concepció i Sexua
manifest que la me
desconeixen que
«és una decisió pr
setmana 14 de ges

El 80% de les
de 30 anys no
prestació és g

causes mèdiques
amb la salut de la d
es pot ampliar el t
der avortar.
A més a més, la
dones de menys de
que es pot avortar p
pia, i un 30% creu
den fer-ho quan e
violació, una malfo
tus o una situació
mare.

/L
L’avortament és una
dret també pretén
ficient informació
un estudi fet per
entre el 2014 i el 2
ves de Barcelona. L
litzava cap mètod
tiu i un de cada tr
regut alguna vega
de l’endemà. La ta
no desitjat o no pl
ves de 15 a 19 anys
1.000 dones.
Les dades també
desigualtat socioe
tre les dones amb u
desitjat. La taxa au
derablement als b
Vella i Nou Barris. H
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A les portes del Liceu
BERNARDO CORTÉS MALDONADO (1933-2017)
Cantautor

E

lcantautorBernardoCortés Maldonado va morir
ahir als 83 anys a l’hospital del Mar de Barcelona.
Fa només unes setmanes, fins que
vaingressarafligitd’unainsuficiència renal i altres xacres, encara feia
sonar la seva guitarra i la gargamella als restaurants de la Barceloneta
i del Port Olímpic. Ara estava entestat que li fessin un homenatge al
Gran Teatre del Liceu, i si no, doncs
al Palau de la Música, i després continuar a la seva, pels restaurants, un
parell d’anys més, i en acabat potser
tornar-se’n al poble.
Ono.Amifeiaanysqueemtrucava cada dos mesos per dir-me que la
humitat li estava destrossant les cames, que potser es retiraria a Jaén,
que potser la seva jubilació podria
donar per a un reportatge. Després
canviava el temps i la idea li marxava del cap.
A en Bernardo no el movia ni
l’ego ni l’orgull ni la supèrbia. És
que a en Bernardo li feia molta il·lusió actuar en un escenari com Déu
mana i entretenir els seus amics.
Menut, amb el nas gros, orellut,
lleig com un pecat, Cortés va ser un
artista de cap a peus, dels que entenen que l’art no és una professió sinó una manera de vida per entregar-s’hi,quecaltrepitjarelsescenaris fins que s’enfonsin, recórrer els
poblesenfilatdaltd’uncarroacanvi
de la voluntat i d’aplaudiments. Va
P.23

ser una mena d’Ed Wood... Per això
sempre es va mostrar alegre, trempat, ple d’il·lusió.
Però a en Bernardo molt poca
gent se’l prenia seriosament, ni tan
sols se’l respectava. El seu pas per la
televisió el va convertir en un personatge de paròdia, va eclipsar tot
l’aspecte tràgic de la seva història.
Cortés va arribar a Barcelona a 18
anys, va muntar una empresa de
demolicions, es va convertir en tot
un senyor... Fins que un soci seu va
morir en un accident laboral i es va
abocaral’alcohol,esvaconvertiren
un rodamón, va cantar a les prosti-

No el movia l’ego
ni la supèrbia; és
que li feia molta il·lusió
actuar en un escenari
com Déu mana
tutes, els indigents, els borratxos...
Però un bon dia es va redimir. En
Bernardo era un home profundament religiós. El primer que feia cada matí era besar els seus sants. El
seu biògraf, Antonio Herrera, va
enviar unes quantes cartes fa mesos
a l’Ajuntament i la Generalitat, a
veure si s’animaven a muntar-li el
benaurat homenatge.
LUIS BENVENUTY

aymond Kopa, potser
un dels cinc millors
futbolistes francesos
de la història al costat
de Just Fontaine, Michel Platini, Eric Cantona i Zinédine Zidane, va morir ahir per causes
naturals a casa seva, a Angers, a
la regió del Loira, al nord-oest
de França. La presidència de la
República va emetre un comunicat per mostrar les seves condolences per la mort de qui va
considerar una “llegenda del
futbol francès, un dels esportistes més admirats de França,
posseïdor d’una intel·ligència
de joc i una tècnica extraordinària”. El jugador va ser fitxat pel
Reial Madrid la temporada
1956-57 i va guanyar tres copes
d’Europa en un equip liderat
per Alfredo Di Stéfano.
Kopa va néixer a Noeux-lesMines (Nord-Pas-de-Calais),
fill d’una família d’immigrants
polonesos, els Kopaszewski,
que van arribar a França a començaments del segle passat
per treballar a les mines del
nord del país. Ell mateix va treballar d’aprenent de miner i en
un accident va perdre dues falanges de la mà esquerra. Dèbil
físicament i baixet, ningú no podia sospitar els seus èxits futurs
com a esportista d’elit.
Kopa es va donar a conèixer
en el futbol a l’Angers, un modest club francès on va jugar dues temporades. De seguida va
fitxar pel millor equip francès
de l’època, l’Stade de Reims, que
es va enamorar del seu driblatge
elèctric i de la seva visió de joc.
Amb l’Stade de Reims jugaria el
13 de juny del 1956 al Parc dels
Prínceps de París contra el Reial
Madrid la primera final de la
Copa d’Europa, guanyada pels
blancs després d’una agònica
remuntada (3-4).
Aquell era un Madrid comandat per Di Stéfano amb un equip
integrat per una davantera mítica, amb Joseíto, Marsal, Rial i
Gento, però Santiago Bernabeu
va quedar enamorat del jugador
francès, que no va marcar a la final, i va fer de la seva contractació un afany personal. Aquell
estiu Kopa arribaria al Madrid.
En aquell moment es va discutir
molt si congeniaria amb Di Sté-
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ELS LLIBRES
I LES COSES

IGNASI
ARAGAY

A

qualsevol persona que vulgui entendre per què la Catalunya d’avui té una extraordinària pulsió independentista, li
convé llegir la biografia que Genís
Sinca ha dedicat a Joan B. Cendrós,
El cavaller Floïd (Proa), aquell prohom de les finances i la cultura a qui
un dia Boadella va voler ridiculitzar
sobre els escenaris i sense el qual
avui no existiria ni Òmnium ni el
Romea ni el premi Sant Jordi de novel·la, Raimon no hauria debutat a
París, Terenci Moix potser no hauria fet carrera d’escriptor i l’Enciclopèdia catalana s’hauria quedat a
mitges.
Sinca ha dedicat cinc anys a reunir documents i testimonis de la vida d’aquest milionari fet a si mateix
–a l’estil nord-americà: fill d’un barber i orfe als 20 anys, en plena Guerra Civil–, d’aquest mecenes sovint
incomprès –una mica a l’estil Cambó–, d’aquest lector i editor apassionat –a l’estil Pere Quart–, d’aquest
viatger infatigable –a l’estil alt executiu del segle XXI–, d’aquest home
vehement i espectacular, fins i tot
en el vestir –a l’estil americanes i
corbates Sala i Martín–, d’aquest bibliòfil i melòman sense parangó...
En fi, d’aquest gran desconegut.
De la mà de Sinca i Cendrós, el
lector entendrà moltes coses. Entendrà, per exemple, que en els
anys foscos de la dictadura franquista hi va haver qui des d’un principi va donar-ho tot (temps, diners
i il·lusions) per salvar la llengua i recuperar la llibertat. Gent molt diversa. Cendrós entre ells, esclar.
Entendrà que, dins el catalanisme
més radical, fins i tot en aquells
anys de lluita unitària hi havia una

Joan B. Cendrós,
quin personatge!
pluralitat fenomenal: és molt interessant, per exemple, la mala sintonia que Cendrós sempre va tenir
amb Pujol, l’únic que va fer fracassar dues vegades algú acostumat a
l’èxit (amb Banca Catalana i amb
Esquerra Democràtica de Catalunya, el partit que havia creat amb
Trias Fargas i Alavedra i que Pujol
va acabar engolint); Cendrós, sobretot, mai va perdonar a Pujol la
fi de Banca Catalana, amb la qual
l’empresari de Floïd va perdre
molts milions i va veure com s’embrutava el seu nom. I el lector entendrà, encara, que hi ha gent amb
diners, molts diners –Cendrós es
vantava sovint de ser “milionari en
dòlars”– per a qui els diners no tenen cap sentit si no són per dedicarlos a una causa que el transcendeixi a ell i als seus: en el cas del biografiat, a la causa de Catalunya, la seva llengua i la seva cultura.
El llibre de Sinca és llarg i apassionant. Es recrea en els detalls, en
el retrat psicològic del protagonista, però també d’uns quants secundaris de luxe, des de l’esmentat poeta Joan Oliver Pere Quart, a qui
Cendrós va donar un modus vivendi posant-lo al capdavant dels segells editorials Proa i Aymà –i de qui
emergeixen les contradiccions d’un
fill de la burgesia vingut a menys,
que alternava amargor i entusiasme
sense solució de continuïtat–, fins al

QUI VULGUI
ENTENDRE LA PULSIÓ
INDEPENDENTISTA
DE LA CATALUNYA
D’AVUI HA DE LLEGIR
‘EL CAVALLER FLOÏD’

també poeta i activista mossèn Pere Ribot, o al creador de l’escoltisme
i exiliat Josep M. Batista i Roca, al
mateix Pujol, a Ramon Aramon –i la
seva entrega absoluta i obsedida a la
salvació de l’Institut d’Estudis Catalans–, als també poetes i protegits
de Cendrós Blai Bonet i Josep Carner, al mecenes Fèlix Millet i Maristany –pare del Fèlix Millet cleptòman del Palau de la Música, que va
embrutar el llegat del seu progenitor–, o a Josep Tarradellas, amb qui
Cendrós, a través d’Òmnium, va topar frontalment a París.
Hi ha moments en què el text es
transforma en una novel·la negra,
quan Cendrós es fa amic d’un policia franquista, Ramón Jerez; o en un
melodrama familiar, quan després
de patir un atac de cor ha d’assumir
la traïció empresarial del seu cunyat
Quique Jorba; o en una novel·la rosa per la relació d’amor amb la seva
dona, Rosa Maria Jorba, una nena
de la generació Blanquerna, educada en el Noucentisme cívic republicà. I després hi ha perles com els
sorprenents epistolaris amb Henry Miller, Neruda o Espriu, o la no
menys increïble recuperació per
part de Cendrós del testimoni escrit
d’un Lorca catalanista.
El cavaller Floïd és, doncs, un
magnífic retrat d’època a través
d’un burgès atípic, culte i profundament lliure, que en plena dictadura
genocida feia gala d’una catalanitat
desacomplexada i militant, i que
malgrat l’autarquia franquista va aixecar quasi del no-res un imperi
empresarial internacional alhora
que es dedicava en cos i ànima a una
extraordinària tasca de mecenatge
cultural.✒
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esprés de vuit anys d’espera, la setmana passada va començar el judici
del cas Palau. Fèlix Millet
va arribar una mica tard
a la primera sessió. No m’estranya.
Què els hauria costat esperar vuit
anys més perquè la gent tingués
temps d’arribar a l’hora. És que sempre anem amb presses. Quan veig
Millet assegut en cadira de rodes,
me’n recordo d’un altre que fa uns
anys havia de ser jutjat i quan va
aconseguir tornar al seu país, de
sobte, es va aixecar de la cadira de rodes i va començar a caminar tan tranquil. Soc un malpensat. Sempre penso que Millet ens està ensarronant.
Però el que més em sorprèn no
són els seus tripijocs, sinó que durant un munt de temps aquest ho-

Al contraatac
Jordi Évole

El Dúo
Sacapuntas

me campés tranquil·lament sense
que ningú posés el crit al cel. ¿Ningú sabia res? Doncs no n’estic tan segur, perquè he sentit que la Sindicatura de Comptes va fer un informe a
principis d’aquest segle on ja s’indicava que alguna cosa no quadrava.
No obstant, ningú va parar Millet. Hi
ha partits que són capaços de crear
estructures d’Estat per si de cas som
independents, però que no van ser
capaços de crear res per tallar-li les
ales a aquest delinqüent confés. No
ho entenc. I no només per tallar-li les
ales a ell, sinó també al seu còmplice
Montull, un altre pinta confés.
Millet s’emportava el 80% del botí
i Jordi Montull, el 20%. És lògic, perquè Millet havia d’estalviar per al casament de les seves filles. Tothom
sap que casar-se costa un ull de la ca-

ra. Però si tens cara, pot ser que no
et costi res: els casaments de les filles de Millet els van acabar pagant el
Palau i els consogres. Ell no va pagar
ni un duro. Però la conya no s’acaba aquí. Montull ja ha anunciat que
aquesta setmana el judici serà «més
divertit». Són el Dúo Sacapuntas.
Segons sembla, Montull vol explicar amb tots els ets i uts el suposat
finançament irregular de l’antiga
Convergència. Si és així, se suposa
que aquesta setmana el judici serà el
3% més divertit. Diuen que vol estirar la manta per deslliurar la seva filla de la presó. O, almenys, per reduir-li la possible condemna. És a dir,
que potser podrem saber si els convergents van delinquir encara que,
si per fi ho acabem sabent, serà perquè cantarà un delinqüent. Té de-

de Catalunya

elPeriódico

licte la cosa. I, és clar, fa venir dubtes. ¿La seva confessió serà fiable? Bé,
a veure si ens posarem fantàstics.
Si quan Montull va dir que no havia
matat Kennedy ens ho vam creure,
¿per què no ens ho podem creure
ara? Si delata CDC, i no ens dona gat
per llebre, el que em semblarà increïble és que hàgim hagut d’esperar un munt d’anys per caçar la llebre que va aixecar Maragall. Si al final Montull delata CDC, i ens diu la
veritat, jo també voldré desconnectar, desconnectar de les mentides,
complicitats i silencis que hem patit
aquí. Tenim una gran facilitat per
veure els defectes dels altres. Els uns
i els altres. I aquí som infinitament
millors denunciant el que ens roba
Espanya que denunciant el que passa a Catalunya. H
13705
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«No he sigut cap heroïna;
feia el que tocava llavors»
JOAN PUIG

–Els capellans rojos.
–García-Nieto, Isidoro, Miquel Martí…
Eren sacerdots que desenvolupaven la seva acció pastoral dins del moviment obrer.
Jo adquireixo consciència política a través
de les comunitats cristianes de base.
–Llançava octavilles de matinada.
–Cap allà a les cinc del matí, a l’hora en què
començaven a entrar a les fàbriques. Em
vaig afiliar al PSUC el 1973.
–¿I a casa, què hi deien?
–No en sabien res. Només quan ho descobreixen, m’expliquen que l’avi i un oncle
havien sigut afusellats. Abans, silenci total.
–Va treballar a l’Elsa, la fàbrica de vidre.
–Fèiem gots, copes, els envasos del iogurt
Danone, les ampolles d’Anís del Mono...
El meu lloc, com a secretària de personal
i de nòmines, em permetia moure’m molt
bé per la fàbrica per introduir octavilles o
propaganda.
–Les condicions de treball eren dures.
–Duríssimes. Per les elevades temperatures i pels torns: els forns no podien apagarse. Allà es va organitzar la primera vaga general del Baix Llobregat, el 1974.
–Com a dona, ¿vostè era l’excepció?
–En gairebé totes les empreses hi havia una
secció sencera femenina, per a feines més
delicades, i a vegades nosaltres érem més
actives, més inquietes que ells.
–¿…?
–Es considerava que el de l’home era el sou
principal de la casa i una feina per a tota la
vida, mentre que moltes dones ho deixaven al casar-se. Tot i així, érem fonamentals organitzant les caixes de resistència
quan hi havia vagues.

El documental, dirigit per Luis Campo Vidal,
analitza la lluita a la perifèria barcelonina
els últims anys del franquisme a través de 30
dels seus protagonistes, entre ells Carmen
Romero López (Peñarroya–Pueblonuevo,
Còrdova, 1952). El seu testimoni suposa un
homenatge a la dona treballadora.
–Ens vam instal·lar a Sant Ildefons el febrer
del 1963, als blocs blaus; jo tenia 10 anys
quan vaig arribar a la «ciutat satèl·lit» de
Cornellà. Al meu pare, llavors amb 33 anys,
li havien detectat silicosi i es va col·locar pintant hotels i apartaments a la Costa Brava. La
meva mare fregava escales.
–¿Com li neix la consciència social?
–Per la situació que es vivia en aquell mo-

ment. Hi havia tantes injustícies que tenies
molt de camp: demanar un ambulatori, un
mercat o la canalització dels carrers.
–Les noies ho tenien més difícil, suposo.
–Al principi, no hi havia possibilitat que
poguéssim estudiar batxillerat aquí, a Cornellà; només ho podien fer els nois. Als 15
anys, m’hauria agradat ser un home perquè
ells tenien més llibertat.
–Ja.
–El control social, familiar i religiós era molt
fort. Havíem d’arribar a casa a les nou del
vespre, com a màxim. Quan anàvem d’excursió, els pares no em deixaven passar la
nit fora, encara que ens acompanyessin capellans com Joan García-Nieto. P.25

Carmen
Romero

Una de les protagonistes
d’‘El Cinturón Rojo’, un
documental històric
sobre la lluita obrera
al Baix Llobregat.

PER

Olga
Merino

–A més, vostè també estudiava.
–Vaig completar la carrera de Filologia Hispànica. Després, vaig entrar a treballar al
primer ambulatori de Cornellà i després
vaig ser professora a l’IES Ferrer i Guàrdia.
–Més la casa i els fills.
–¿Dec haver tingut dues vides? [Riu]… Des
de les sis del matí, ja estava en dansa. Com
moltes altres. No he sigut cap heroïna; feia
el que tocava llavors.
[El Cinturón Rojo es projecta demà, a les
20.00 hores, als Cinemes Girona (Girona,
175), coincidint amb la publicació en format de llibre, editat per Sagesse]. H
gentecorriente@elperiodico.com
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François Fillon
manté la pugna i es
resisteix a plegar
François Fillon, a l’esplanada del Trocadéro de París ■ EFE

El presidenciable de la dreta congrega
una multitud en un acte en què carrega
contra els que li han retirat el suport
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Millet es defensa
REVELACIÓ · Vindica
la seva gestió al Palau
en una gravació que
reprodueix avui en
exclusiva aquest diari
MEMÒRIA · “Tothom
em deia que sí”, recorda,
i xifra entre 4 i 5 milions
els diners que hi havia a
la caixa quan va marxar
COMPTES · Trasllada
als Montull la
responsabilitat sobre el
control de les obres que
es van fer a la institució

Fèlix Millet, al costat de Jordi Montull, en l’inici del judici de l’espoli del Palau de la Música ■ EFE

P10

Joan B. Culla. Historiador
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P16

Alerta pels
malalts que
no es poden
pagar els
fàrmacs

“El que
socorre ERC
és el procés”

Un 4,4% no tenen
recursos per fer-ho,
segons dades del
Baròmetre Sanitari

P.26
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La germana de Millet diu
que l’acusat no implicarà
CDC en el cas Palau
Pat Millet assegura que

«Montull és una mala persona i
una mala inﬂuència, ja li dèiem
els germans a en Fèlix»
EFE/DdG BARCELONA

■ El saquejador confés del Palau
de la Música Fèlix Millet no implicarà CDC en l’espoliació de la institució cultural durant la seva declaració dimecres que ve en el judici per aquest cas, segons va
anunciar la seva germana petita,
Pat. En una entrevista a l’emissora
RAC-, Pat Millet va explicar que
el seu germà tenia molta relació
amb Convergència Democràtica
(CDC), encara que va insistir que
en la seva declaració en el judici
«no implicarà» el partit en el suposat finançament irregular a través del Palau.
Pat Millet va ser molt crítica
amb Jordi Montull, ex-mà dreta
de Fèlix Millet que ha proposat un
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pacte a la Fiscalia per incriminar
CDC a canvi de rebaixar substancialment la petició de pena per a
la seva filla Gemma, exdirectora
financera del Palau de la Música.
«Montull és una mala persona
i una mala influència. Els germans ja li ho dèiem», va assenyalar Pat Millet, que també va carregar contra Gemma Montull:
«Quan va començar a treballar al
Palau era una nena molt discreta,
que anava amb un cotxe petit i
vestida normal. Després de tres
mesos, tenia un Porsche, un Mercedes i anava vestida de Pertegaz».
En el marc de la seva estratègia
de defensa, Gemma Montull ha
aportat aquesta setmana com a
prova davant l’Audiència de Barcelona que jutja l’espoliació del
Palau de la Música un quadre
d’Excel per desvincular-se del
destí de , milions que va treure
en efectiu del banc i que assegura
que van anar a parar a Millet.
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HACE
12 AI~OS,PasqualMaragallaireaba en
sedeparlamentariaaquellafrase quetanto indign6a los convergentes:((Vost~stenen una
problemai es diu 3%)~.Enaquel entonces,el
supuestopago de comisionesa CiUpor parte
de empresasadjudicatafias se mantuvoen el
5.mbitodel secretoa vocesy los partidosdel gobiemodel tripartit optaronporno ir al fondode

BULEVAR
GEMMA
UBASART
la cuesti6n:ya seapor las amenazas
del centroderechade boicotearel proyectodel nuevoEstatut, ya sea por 1as dificultadesde demostrar
los supuestoshechos,ya seapot el miedoa agitar las ramas.Desdeaquelepisodioha llovido
mucho.
Entreotras cosas, doshechossignfficativos para el temaquenosocupa:1) E1pmceso
independentistaha minadoun pacto implicito

entre~lites quese protegian,al queJordiPujol
no ha dudadoen hacer referendacada vez que
tiene ocasi6n:((Si entremaqui, prendrem
molt
de mab~.2) E115-M
irmmpeen 2011mostrando un cambioen la cultura politica ciudadana,
cada vezmils preocupada
por la cosapfiblica
perotambi~ndesconfiaday vigilante de aquellos que nos gobieman.

el modusoperandi Palau-3%acepta comparaci6ncon el casoGfirtel o P~nica(mils que
con el caso de los EREque se caracterizaria
por una perversi6nde las politicas pfiblicas
mediante
el clientelismoen el gastopfiblico).
Lossupuestosrecursos habrianprocedidode
manera importante de adjudicaciones de
obrapfiblica queentrarian a los partidos comopagode comisionesa trav~s de dinero en
efectivo, servicios profesionalesprestadosa
los partidosy, porfiltimo, unusointensivode
las fundacionesde las formaciones
politicas.
Asi, por ejemplo,en el caso del Palause habria utilizadola instituci6nculturalpara ~davar dinero~procedentede donacionesde Ferrovial a CiUpor obras del filtimo gobierno
Pujol (1999-2003)con unos intermediarios
Esta primavera se presenta movidapara -Millet y Montull- que se habrian quedado
los ex convergentes:instrucci6ndel 3%yjui- unaparte. Enel casoafin en instrucci6ndel
cio del caso Palau. Noes ni muchomenosel 3%,las mordidasse alargarian hasta 2015y
finico partido bajo sospechade corrupci6ny se haria un usomils intensivo de las fundafinanciaci6nilegal. Vemos
los varios juicios clonesal habercambiado
la legislaci6n.
a los que estil sometidoel PP (sobretodoen
Aquicabehacer unpar6ntesis.La ley de fiMadrido Pais Valencifi) o el PSOE
(en Anda- nanciaci6nde partidos aprobadaen 2007inlucia). Consus maticesformalesy culturales, troducela prohibici6nde las donacionesan6-

Corrupci6n a
juicio
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nimasalas formacionespoliticas asi como
tambi6nde aquellas empresasque tengancontratos conla administraci6n
pfiblica. Esosi, y
por exigenciadel PP, CiUy PNE,la disposici6n
adicional s6ptimaal articulado hace una excepci6npermitiendouna laxitud con las fundacionesde partido: estas si quepuedenrecibir donacionesde empresascon actividad en
el sectorpfiblico. Apartir de aquelmomento
se
disparanlos recursosquerecibenlas fundaciones de los tres partidoscitados,llegandoa ser
las aportacionesde personasjuridicas la casi
totalidad de rondosaportadosa estas instituclones(en el resto de partidos,las donaciones
procedenen granparte de personasfisicas).
Losjueces ser/mlos encargadosde dirimir
los citados casos. Ahorabien, pareceevidente que, duranteaflos, varios de los partidos
que han ocupadoimportantes espacios de
poder han gozado de una gran impunidad.
Handifuminando
la frontera entre el inter6s
pfiblico y el inter6s partidista, hechoqueha
facilitado el desarrollode prilcticas ilegales
(o comominimoilegitimas) de financiaci6n
de partidos.
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ELAPUNTE

ALEX SALMON

Que no falte diversion
HACETIEMPOque les contamos que esto va ya de campafia electoral.
Claro que cuando afirmabas algo asi delante de algfin dirigente independentista ponia cara de p6quer o de algo parecido. Es 16gico. No podemos
estar alas puertas de unas elecciones auton6micas si el espejismo que se
quiere encontrar es la independencia, o un refer6ndum via.., desconozco
la via. Perdonen.
Las declaraciones de Oriol Junqueras de este fin de semana fueron
muyevidentes y hfibiles. Claro que Esquerra tiene a Joan Tardh para levantar el inimo y levitar, y al vicepresident para situar las ideas fuerza
entre la militancia. Y esa idea es que ha llegado el momentode gobernar.
Claro que ese ((mis alli del refer6ndum>>es tan ingrivido como((basra
el infinito y mils alli>>. Pero es queen Catalufia existe todo. Hasta el mis
alli del infinito. No es una coincidencia que el distanciamiento entre Esquerra y los ex convergentes llegue precisamente la semana en la que
nos vamosa diverfir. Nolo digo yo. Lo detall6 a un grupo de periodistas
el propio Jordi Montull en un receso deljuicio del caso Palau. Asi que
nos vamos a divertir, no esti semana, sino los pr6ximos meses.
@alexsalmonbcn l alex.salmon@elmundo.es
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ENTREVISTA

Simona Levi
FUNDADORA DEL PARTIT X I EXPERTA EN PARTICIPACIÓ

Sobiranisme “Soc independentista perquè la bona feina que es fa des d’aquí es frena a Madrid” Participació “Cal explicar com serà la nova Constitució per implicar la gent que ara no se sent cridada però que està interessada a participar en el disseny del futur”

“O ens independitzem o acceptem
la prepotència de Madrid i callem”
BARCELONA

i tot quan hi ha diferents opinions entre les parts, hi ha molta tolerància,
gràcies a la tradició llibertària.

Simona Levi (Torí, 1966) és artista i
activista dels moviments socials. Viu
a Barcelona des del 1990 i és una veu
autoritzada en la lluita contra la corrupció. És fundadora del Partit X i
membre del col·lectiu 15MpaRato,
que ha sigut clau per a la recent condemna per les targetes black. És també una gran defensora de la lliure circulació del coneixement a través de
la xarxa. És de tradició llibertària i,
segons revela per primer cop en
aquesta entrevista, també és independentista.

¿El que vol fer Catalunya és una
petita revolució?
Jo parlo de keynesianisme de la democràcia. Crec que cal fer del desenvolupament de la democràcia el
punt central del creixement econòmic. Però, des del respecte a la feina
que s’està fent, crec que no podem
fer primer el referèndum i després
parlar de la República. Hem de parlar de com serà la vida futura. Hi ha
una part que no està convençuda i no
els donem prou informació per decidir. Preferiran quedar-se com estan.

Ha participat en la comissió de les
mesures per la lluita contra la corrupció del Parlament. ¿S’estan corregint totes aquestes mancances?
Hi ha molta gent amb molt bona voluntat. Però crec que estem utilitzant una metodologia inadequada.
Tot ja existeix. No cal començar de
zero. Cal aprofitar el que ja ha fet la
societat civil i transformar-ho en legislació. I després la societat civil
hauria de poder-ho esmenar.

Parla de definir quin estat volem?
A Xnet fa molts anys que parlem de
participació. El que es proposa ara
és començar de zero, però la creació
d’una democràcia i de la legislació
d’un estat s’ha de fer esmenant el
que tenim, no començant de zero.

JORDI MUMBRÚ

¿Els judicis serviran per empresonar
els qui han robat, o també per establir
un tallafoc que eviti que es tornin a
repetir aquests casos de corrupció?
Primer hem de veure si entren a la
presó. És fonamental que hi hagi una
presència forta de la societat civil,
com en el cas Palau, en el qual hi ha
la Federació d’Associacions de Veïns
de Barcelona. El 80% dels casos de
corrupció surten a la llum per l’acció
dels ciutadans. Però a més de posarlos a la presó, cal desmuntar l’estructura actual de partits. Els partits han
d’executar la feina que està fent la
societat civil. És el que proposem des
del Partit X.
¿Però sense partits com es gestiona la societat?
Ara els partits estan substituint la societat civil. Algunes d’aquestes opcions realment escolten la societat civil.
El Parlament i l’Ajuntament de Barcelona viuen un moment molt obert i
molt dolç, ja que una part dels representants vol escoltar la societat civil.
¿El procés independentista forma
part d’aquest moment?
El capgirament que hi ha hagut de la
situació de Convergència té molt a
veure amb això. La ciutadania ha arrossegat els partits més reticents.

CÈLIA ATSET

A vostè també?
Sí. M’hi he apropat una mica tard,
perquè a mi les fronteres no m’han
agradat mai, però les dècades que
porto vivint aquí em demostren que
suportar el centralisme de Madrid
ens impedeix desenvolupar les aspiracions que tenim. Hi ha moltes propostes de la societat civil que Madrid
frena. Municipis que proposen coses
amb els seus habitants i que després
queden parades per la llei Montoro.
Soc independentista perquè veig
que la feina que s’està fent des d’aquí
és molt bona i que amb Madrid no
podem tirar endavant. La frontera, a
Catalunya, seria un mal menor.

Canvis
“Cal desmuntar
l’estructura
dels partits per
evitar més
casos de
corrupció”

Quines polítiques queden ara frenades i en un país independent podrien prosperar?
Faig molt lobisme ciutadà en temes
de corrupció i de legislació d’internet
i també parlo amb molts diputats del
Parlament Europeu. I veig que quan
parlo amb l’Ajuntament, indepen-

dentment del color, o amb el Parlament català i l’europeu, els esforços
valen la pena. Alguna cosa es belluga.
Però quan vas a Madrid... La mateixa
estructura del Congrés és d’un altre
temps. Anacrònica. No he aconseguit
mai uns resultats tangibles.
¿Hi pot haver un govern a Madrid
que canviï aquesta manera de fer?
La meva militància sempre ha sigut
a nivell estatal. Però en els últims
anys és massa evident que no hi ha
diàleg possible. Fins i tot per a una
persona tan tossuda com jo. No hi
ha més opcions que continuar com
estem i acceptar la prepotència de
Madrid i callar o la independència...
Li ha costat fer aquest pas?
No, amb el que està passant a Catalunya hi ha espai per a moltes sensibilitats. Jo soc aquí perquè sempre
m’he sentit acollida. El que sempre
m’ha agradat de Catalunya, a diferència d’altres llocs de l’Estat, és que fins
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Esmenant la Constitució actual?
Jo començaria esmenant la Constitució espanyola, les propostes de
remodelació que hi ha i l’Estatut. I
que el Govern en aquests cinc mesos
doni recursos per demanar propostes de textos i de persones expertes
que puguin elaborar un únic text.
Cal explicar com serà la nova Constitució, els sous, l’IVA, com es pagaran els impostos... En cinc mesos no
acabarem, però sí que podem despertar l’interès de gent que no se
sent cridada per la República Catalana però que sí que està interessada a participar en el disseny del futur.
Això pot dividir l’independentisme?
Aquesta és la raó per la qual no es fa.
Però jo crec que tenim les mateixes
opcions de perdre el referèndum dividint els independentistes que si
no involucrem el 20% de gent que
encara no s’ha decidit. És una mica
irresponsable no fer-ho. La caverna
espanyolista vol que seguim debatent referèndum sí o no. La narrativa ha de ser que el referèndum ja
no es discuteix. Hem de parlar de
contingut.
Passar la pantalla del referèndum
i parlar de l’estat que es vol fer...
Sí. I dir que el referèndum es farà, però que estem treballant per una democràcia més funcional... Això pot interessar fins i tot a Castella. Si dissenyem una vida futura desitjable,
l’hostilitat cap al procés minvarà.e

206 Marzo,
ESPAÑA
2017

Los restos de
Convergència
Democràtica de
Catalunya
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6,6 millones

La Fiscalía cifra en esta
cantidad el monto que
Convergència habría
cobrado ilegalmente de
Ferrovial a través del
Palau de la Música

3,7 millones

Osàcar –extesorero de
CDC– supuestamente
recibió de Millet y Montull
esta cantidad de dinero en
mano, que fue a parar a las
arcas de CDC

3%

Es el porcentaje establecido para las comisiones
ilegales que se están
investigando; sin embargo,
en algunos casos asciende
hasta el 4%

Los casos Palau, 3 por ciento y Pretoria se suman estos días
a la declaración de Homs por el 9-N ante el Supremo

Semana «horribilis» para CDC
DANIEL TERCERO BARCELONA

E

l caso Palau entra en su recta
final y más mediática, a la vez
que a la Audiencia Nacional
llega el Caso Pretoria: Francesc Homs declarando ante el Tribunal Supremo (TS), con Artur Mas como
testigo e imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC),
y nuevos documentos del caso 3 por
ciento que apuntan a comisiones cobradas ilícitamente por Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) por
contratos de obras públicas.
Acosados por los escándalos de corrupción y respondiendo ante la justicia por ignorar los dictados del Tribunal Constitucional (TC), los líderes
del PDECat (formación heredera de
CDC) no imaginaban tal exposición
mediático-judicial en tan breve espacio de tiempo. Sin embargo, como si
fuera una metáfora de un tiempo que
las encuestas apuntan a su fin –en beneficio de ERC–, CDC puede pasar a la
historia no por ser el partido central
de la reciente época de Cataluña, sino
por crear un entramado de financiación irregular que afectó a todos los
espacios de la vida política, cuyo eco
quieren ocultar con la reivindicación
secesionista tensionando a la sociedad catalana.

llegado a CDC estarían entre el 2,5 y el
3,5 por ciento del coste de la obra pública adjudicada; y entre el 0,5 y el 1,5
por ciento, para Millet y Montull.
En total, la Fiscalía calcula que CDC
habría recibido 6,6 millones de euros
de forma irregular entre 1998 y 2009.
De esta cantidad, más de 3,7 millones
salieron del Palau en el mismo bolsillo de Osàcar y otros 630.655 euros fueron a parar a la fundación de CDC.
Curiosamente, el juicio oral que dio
comienzo el pasado miércoles tiene
lugar en la Ciudad de la Justicia –mejor habilitada para un macro juicio de
estas características que el Palacio de
la Justicia–, cuyas obras (y las de la línea 9 del metro) son precisamente las
que la Generalitat adjudicó, según la
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investigación, a cambio de mordidas
a CDC. Los últimos movimientos apuntan a que Montull podría confesar la
trama que vincula a CDC a cambio de
una rebaja para su hija Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau,
para quien el fiscal pide 26 años de prisión. Millet también estaría negociando con la Fiscalía. Pronto lo sabremos.
Por si la fase oral del caso Palau no
fuera suficiente castigo para el PDE-

De CDC a PDECat
Estos lodos nacen de
aquellos polvos: Banca
Catalana, caso Clotilde,
Lluís Pascual Estevill...

ABC

5 investigaciones
CDC tiene abiertos al
menos otros cinco casos
más que se están investigando judicialmente, al
margen de las derivadas
del clan Pujol

Cat, ABC relató la semana pasada nuevas evidencias de que CDC habría cobrado jugosas comisiones a cambio de
obras públicas en diversos municipios
a partir de 2009. Como en el caso Palau, el vértice de la trama es el tesorero de CDC. En este caso, Andreu Viloca, sustituto de Osàcar tras la renuncia de este por la causa judicial abierta
contra él. En paralelo y retransmitido
por las televisiones, Homs daba cuenta la semana pasada ante el TS, y poco
antes Artur Mas, Joana Ortega (UDC)
e Irene Rigau, ante el TSJC, por desobedecer al TC el 9-N.
De igual modo, en los próximos días,
la Audiencia Nacional juzgará el caso
Pretoria, en el que están implicados
históricos del pujolismo como Macià
Alavedra y Lluís Penafeta, sólo el prólogo de lo que está por venir: caso Pujol, las derivadas de sus hijos, el caso
Adigsa, el caso ACM, el caso Innova y
el caso de las ITV; el futuro del PDECat no puede desligarse de la historia
de CDC. Estos lodos nacen de aquellos
polvos: Banca Catalana, Javier de la
Rosa, caso Clotilde, Lluís Pascual Estevill o caso Ferrocarriles de la Generalitat. Nombres que marcan una época.

Caso Palau
La vista oral del juicio del caso Palau
–que determinará la cifra expoliada y
si CDC se financió irregularmente–
sienta en el banquillo a Daniel Osàcar,
extesorero convergente y de la Fundación Trias Fargas (luego Catdem y vinculada al partido).
El fiscal pide para él siete años y seis
meses de prisión. A Osàcar –como antes a su antecesor y ya fallecido, Carles Torrent– se le sitúa como el hombre que se reunía con Fèlix Millet y Jordi Montull, máximos responsables del
Palau de la Música, para cobrar supuestamente las comisiones que Ferrovial entregaba a la institución cultural a cambio de contratos de obras
públicas con la Generalitat. Osàcar sería el recaudador, y el Palau, el intermediario. Las mordidas que habrían

YOLANDA CARDO

La trama se juzga en «la escena del crimen»... del 3%
El caso Palau desveló que Ferrovial habría pagado mordidas del 3% a CDC, a través del Palau de la Música,
por adjudicaciones de obra pública de la Generalitat. Entre otras, las de la Ciudad de la Justicia –800 millones
en total–, justo el lugar en el que se está juzgando el caso. El fiscal defiende que CDC estableció «un pacto
criminal estable», pero no duda de la correcta adjudicación de las obras «desde el punto de vista técnico»
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nació desconeguda, segons la investigació.
Millet s’explica així;
“Quan vaig entrar a l’Orfeó
Català tenia un sol cor
amb una edat mitjana de
50 anys i escaig, i jo ja veia
que allò no anava. Però és
molt 6
difícil,
és més
difícil
Marzo,
2017

unes obres. Per fer unes examen del cor. En el dicPAÍS: España
tamen em va dir: «Senyor
obres només necessites
tenir els diners, mentre Millet, aquest cor és molt
PÁGINAS:bona
8 gent, però amb els
que per un cor necessites
anys les veus es fan malbé,
moltes altres coses.”
TARIFA:
2737
“Aleshores vaig fer ve- l’ha de€renovar tot.» Era
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Frank- 429
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furt, en Lluís Millet em va fícil i no vaig tenir més reacompanyar a buscar-lo, i mei que enfocar-ho par-

deien que estimaven molt carregar d’executar el
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canvi a fons de l’Orfeó i
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i jo els contestava
que ho entenia però que la passa a relatar el salt endaveu téO.J.D.:
una vida23138
i els vaig vant que en l’àmbit artísproposar que fessin un cor tic va fer la institució:
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de veterans. Va ser dolo- “D’una estructura zero, es
va passar a tenir més de
rós, però
s’havia de NACIONAL
fer.”
SECCIÓN:
Millet recorda que els vuit cors, cadascun amb el
directors Salvador Mas i seu director, els profes-

tuïtes i era tot una roda”.
Abans de tancar el capítol artístic, Millet torna a
repassar el nombre de
concerts i de l’activitat
dels cors i exclama: “Home! Jo crec que és una tasca que es fàcil de dir però
els asseguro que costa.” ■

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jordi Panyella
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L’enderrocador d’esglésies
D
ona’m una església i et
construiré un paradís. Això
és el que va pensar i fer Fèlix Millet quan va aconseguir un
fet inèdit en la història recent
d’aquest país, fer enderrocar una
església per ampliar i donar encara més brillantor a les instal·lacions del Palau de la Música fins a
convertir-lo en un pol d’atracció
turística de primera magnitud i
una màquina de fer diners.
En un moment de la gravació
de 26 minuts i 17 segons que avui
transcriu aquest diari, Fèlix Millet
posa una èmfasi especial a ressaltar la importància que per al
futur del Palau de la Música va tenir l’enderroc de l’església de
Sant Francesc de Sales, que estava enganxada a una de les faça-

nes de la sala de concerts, per
poder ampliar l’espai cultural i
ressaltar el seu aspecte original.
“Em deien que era boig i ho vaig
aconseguir!”, i ho diu amb una inflexió de veu que delata com de
satisfet està d’haver-se conegut i
amb la qual vol subratllar fins a
quin punt era capaç de portar a
bon port qualsevol idea que se li
fiqués entre cella i cella.
És per això que en un altre moment de la gravació ressalta la seva gran capacitat d’influir sobre els
altres perquè quan es disposava a
fer una cosa, per difícil que fos,
sempre se’n sortia perquè “tothom em deia que sí”. Però una cosa és un sí d’un polític local, per
important que sigui ser alcalde, o
conseller, i una altra de ben dife-

Tusquets, Millet i Montull, l’any 2004 al Palau ■ JUANMA RAMOS / ARXIU
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rent, i encara més meritòria, és un
amén de tot un Vaticà, on es va
desplaçar personalment per negociar i convèncer les més altes instàncies de l’Església que li deixessin tirar endavant el seu propòsit.
Aquest és, o millor dit era, Fèlix
Millet en estat pur. L’home que tot
ho podia perquè ningú li havia dit
mai que no. Tampoc li van dir que
no quan molt abans de l’esclat hoteler que ha col·lapsat Barcelona
va projectar un hotel al costat del
Palau. De l’hotel del Palau no en
parla a la gravació però en privat, i
encara més després de ser absolt
de l’acusació de tràfic d’influències, defensa la bondat del projecte. I és que Millet de tràfic no en
sap res, el seu mon és, era, el de
les influències.
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Justícia El cas Palau

“En els cors es pagava tot
amb diners en efectiu”

a “De 4 concerts a l’any, vam passar a 240, dels quals 80 eren organitzats per nosaltres” a Millet

reivindica la feina de renovació de l’Orfeó Català i la creació i consolidació de nous cors corals
J. Panyella
BARCELONA

L’expresident del Palau,
Fèlix Millet, parla molt
d’obres, de gestió econòmica i administrativa, però també s’estén a ressenyar la reforma aprofundida que va introduir en
l’Orfeó Català, ànima de la
institució. Explica tots els
cors que van crear, i com
ho va fer, i que les despeses
derivades de tota l’estructura del cant coral es pagaven “en efectiu”. Aquest
és, segons relata Millet, el
sistema que ell es va trobar en arribar, que sempre
s’havia fet servir a la casa i
podria ser, en part, una explicació a una part dels 9
milions d’euros que van
sortir del Palau amb destinació desconeguda, segons la investigació.
Millet s’explica així;
“Quan vaig entrar a l’Orfeó
Català tenia un sol cor
amb una edat mitjana de
50 anys i escaig, i jo ja veia
que allò no anava. Però és
molt difícil, és més difícil

Fèlix Millet en el transcurs d’una entrevista amb aquest diari feta tres anys abans que saltés l’escàndol ■ GABRIEL MASSANA / ARXIU

arreglar un cor que fer
unes obres. Per fer unes
obres només necessites
tenir els diners, mentre
que per un cor necessites
moltes altres coses.”
“Aleshores vaig fer venir un director de Frankfurt, en Lluís Millet em va
acompanyar a buscar-lo, i

aquest director va fer un
examen del cor. En el dictamen em va dir: «Senyor
Millet, aquest cor és molt
bona gent, però amb els
anys les veus es fan malbé,
l’ha de renovar tot.» Era
una tasca complicada i difícil i no vaig tenir més remei que enfocar-ho par-

lant amb els cantaires. Em
deien que estimaven molt
la casa i jo els contestava
que ho entenia però que la
veu té una vida i els vaig
proposar que fessin un cor
de veterans. Va ser dolorós, però s’havia de fer.”
Millet recorda que els
directors Salvador Mas i

Simon Jhonson es van encarregar d’executar el
canvi a fons de l’Orfeó i
passa a relatar el salt endavant que en l’àmbit artístic va fer la institució:
“D’una estructura zero, es
va passar a tenir més de
vuit cors, cadascun amb el
seu director, els profes-

sors de cant i, després, cada director en el seu lloc, i
en aquella època tot això
es pagava amb diners en
efectiu. Hi ha una carta
meva demanant que es
mirés d’arreglar la cosa,
però històricament venia
així.”
En l’apartat artístic,
l’expresident del Palau
ressalta la vitalitat que li
van donar a la sala, en passar de quatre concerts
l’any a 80 produïts pel mateix Palau. “A l’any, es feien entre 240 o 260 concerts, entre tot, sumant-hi
també els nostres”, recorda abans d’afegir-hi: “Vam
crear diversos cicles de
concerts: El Primer Palau, El Palau Cent,
Diumenges al Palau, Concerts de Tarda, Cor, cobla
i dansa i altres, diversos.
Abastàvem tota la música
que hi havia i va funcionar
molt bé. Els cicles donaven
un petit dèficit, perquè sobretot en El Primer Palau
venien les primeres orquestres mundials, les
més importants, com la
Filharmònica de Berlín o
Viena. Però va anar molt
bé, i amb això fèiem publicitat per als espònsors,
que tenien entrades gratuïtes i era tot una roda”.
Abans de tancar el capítol artístic, Millet torna a
repassar el nombre de
concerts i de l’activitat
dels cors i exclama: “Home! Jo crec que és una tasca que es fàcil de dir però
els asseguro que costa.” ■
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Jordi Panyella
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L’enderrocador d’esglésies
D
ona’m una església i et
construiré un paradís. Això
és el que va pensar i fer Fèlix Millet quan va aconseguir un
fet inèdit en la història recent
d’aquest país, fer enderrocar una
església per ampliar i donar encara més brillantor a les instal·lacions del Palau de la Música fins a
convertir-lo en un pol d’atracció
turística de primera magnitud i
una màquina de fer diners.
En un moment de la gravació
de 26 minuts i 17 segons que avui
transcriu aquest diari, Fèlix Millet
posa una èmfasi especial a ressaltar la importància que per al
futur del Palau de la Música va tenir l’enderroc de l’església de
Sant Francesc de Sales, que estava enganxada a una de les faça-

nes de la sala de concerts, per
poder ampliar l’espai cultural i
ressaltar el seu aspecte original.
“Em deien que era boig i ho vaig
aconseguir!”, i ho diu amb una inflexió de veu que delata com de
satisfet està d’haver-se conegut i
amb la qual vol subratllar fins a
quin punt era capaç de portar a
bon port qualsevol idea que se li
fiqués entre cella i cella.
És per això que en un altre moment de la gravació ressalta la seva gran capacitat d’influir sobre els
altres perquè quan es disposava a
fer una cosa, per difícil que fos,
sempre se’n sortia perquè “tothom em deia que sí”. Però una cosa és un sí d’un polític local, per
important que sigui ser alcalde, o
conseller, i una altra de ben dife-
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Tusquets, Millet i Montull, l’any 2004 al Palau ■ JUANMA RAMOS / ARXIU

rent, i encara més meritòria, és un
amén de tot un Vaticà, on es va
desplaçar personalment per negociar i convèncer les més altes instàncies de l’Església que li deixessin tirar endavant el seu propòsit.
Aquest és, o millor dit era, Fèlix
Millet en estat pur. L’home que tot
ho podia perquè ningú li havia dit
mai que no. Tampoc li van dir que
no quan molt abans de l’esclat hoteler que ha col·lapsat Barcelona
va projectar un hotel al costat del
Palau. De l’hotel del Palau no en
parla a la gravació però en privat, i
encara més després de ser absolt
de l’acusació de tràfic d’influències, defensa la bondat del projecte. I és que Millet de tràfic no en
sap res, el seu mon és, era, el de
les influències.
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Les cares d
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Franç

Concurs a
l’Audiència

Defen

F

èlix Millet s’ha mirat, molt neguitós, la filtració
segons la qual el seu segon, Jordi Montull, hauria
pactat amb la fiscalia delatar Convergència –o
embrutar Convergència, que el temps ho dirà– en
barata de reduir la condemna de la seva filla Gemma.
Què no farà, un pare, per a la seva filla? I això no és
broma. La qüestió és que la maniobra deixa en evidència
el senyor Millet, que no podrà bescanviar res per
salvar-se una mica ell. Per tant, és de lògica i de suposar
que l’expresident del Palau de la Música deu pegar
voltes i més voltes a la sénia de la
La pregunta delació o de la invenció per veure
és si tot això com supera la travessa del seu
exsegon. L’un vol salvar la filla i
ajudarà la
l’altre vol salvar-se, almenys, la
veritat
cadira de rodes. Si s’ajunta aquesta
agra competició per veure qui la diu
més grossa amb el deler de la fiscalia perquè quedi ben
clar que els convergents són una colla de lladres
embolcallats, no pas amb la bandera pirata sinó amb
l’estelada, el judici farà goig de veure i de sentir. A partir
de dimecres, a l’Audiència dita provincial de Barcelona,
hi haurà correguda de joies i coets per a la satisfacció i
plaer dels amants de les emocions fortes. La pregunta
és si tot això ajudarà la veritat. És a dir, si els bombons
farcits de fel de la fiscalia i les ganes de totes les
institucions de l’Estat per desbudellar els traïdors
convergents aclariran realment què va passar al Palau
de la Música. Perquè alguna garantia de veracitat sí que
hi ha d’haver. O no. Potser no cal, ei!, si no ho vol ningú...
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Millet es defensa
REVELACIÓ · Vindica
la seva gestió al Palau
en una gravació que
reprodueix avui en
exclusiva aquest diari
MEMÒRIA · “Tothom
em deia que sí”, recorda,
i xifra entre 4 i 5 milions
els diners que hi havia a
la caixa quan va marxar
COMPTES · Trasllada
als Montull la
responsabilitat sobre el
control de les obres que
es van fer a la institució

Fèlix Millet, al costat de Jordi Montull, en l’inici del judici de l’espoli del Palau de la Música ■ EFE
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Joan B. Culla. Historiador
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Alerta pels
malalts que
no es poden
pagar els
fàrmacs

“El que
socorre ERC
és el procés”

Un 4,4% no tenen
recursos per fer-ho,
segons dades del
Baròmetre Sanitari
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Justícia El cas Palau

“Tothom em
deia que sí”

REVELACIÓ Fèlix Millet defensa que amb la seva gestió de 30 anys va salvar un
Palau de la Música que estava “a punt de caure” INICI “Em van dir que el millor era
tancar el Palau” FINAL “Quan vaig marxar, a la caixa hi havia entre 4 i 5 milions”
Jordi Panyella
BARCELONA

El bingo que va finançar el Palau
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Sóc Fèlix Millet i vaig a intentar [sic], en una breu
exposició, explicar totes
les tasques que s’han fet
durant la meva presidència a l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana.”
Així comencen els 26 minuts i 17 segons d’una gravació en què qui fou president de la primera institució cultural del país fa una
detallada i aferrissada defensa de la seva gestió de
quasi 30 anys que resumeix en dues idees. La primera de general: “La conclusió és que d’un Palau
que era a punt de caure es
va passar a tenir un Palau
millor de quan es va inaugurar, i en millors condicions”. I la segona, centrada en la gestió: “Quan vaig
marxar, a la caixa hi havia
entre 4 i 5 milions d’euros i
el Palau estava econòmicament bé.”
La gravació, a manera
d’inventari de fets i consecucions, es va enregistrar
uns anys després que es va
destapar l’escàndol de l’espoli, i el mateix Millet en va
entregar una còpia a
aquest diari la setmana
passada en el transcurs
d’una llarga conversa. A la
gravació, subratlla que la
seva manera de treballar
era la de “moure cel i terra” per aconseguir finançament per a la institució i
detalla la gran ascendència que va acabar tenint en
les administracions quan
recorda: “Quan jo deia:

A la gravació, Millet fa aquesta sorprenent revelació de
com va impedir que el Palau
caigués en mans de La Caixa:
“Quan jo vaig entrar a la
presidència de l’Orfeó, aquest
tenia uns ingressos de
18.000 euros i un endeutament de 35.000. Hi havia tot
de crèdits amb caixes i entitats bancàries i estaven molt
dividits. Part de la junta, entre
ells jo, en acabar l’exercici havíem de posar diners de la
butxaca per cobrir el pressupost. Aquests diners els vaig
unificar en un sol crèdit a la
Caixa de Pensions però els
nostres mitjans eren molt limitats i no arribàvem. Tant és
així que La Caixa va arribar
amenaçar de fer una subhasta i aleshores vaig tenir una

idea i se’m va ocórrer anar a
parlar amb Agustí Bassols, el
conseller de Governació, i li
vaig demanar que em donés
un bingo. Aleshores no es donaven a particulars sinó a
empreses culturals. Va quedar molt sorprès, però l’Agustí s’estimava molt l’Orfeó i em
va dir; “Fèlix ja sé per on vas.
Si ho saben s’empiparan molt
amb tu.” Jo li vaig dir que ja ho
sabia, però que necessitava
diners per salvar el Palau. Total, que me’l va autoritzar, jo
vaig parlar amb el Barça (li va
cedir la gestió al Barça) i vam
muntar un bingo i ens donaven una quantitat cada mes, i
això em permetia pagar el
crèdit i així vaig poder salvar
el possible embargament o
subhasta del Palau.”

«Vull fer tal cosa o tal altra», tothom em deia que
sí.”
Amb relació als fets ara
jutjats, de les paraules de
Millet a la gravació se’n
desprèn clarament que
l’exdirector administratiu, Jordi Montull, va portar el control de totes les
obres que es van fer a la
institució i que van moure
molts milions d’euros, i
que el mateix Montull i la
seva filla Gemma, exdirectora financera, eren els
que coneixien el detall de
tot l’entremat financer.
En aquest sentit, i quan
parla del balanç econòmic
de la seva gestió, pel que fa
a les xifres que ell exposa

recorda: “Les podem conformar amb les dades
comptables que tenen la
Gemma i en Montull.” I encara més, en un altre moment assegura: “El senyor
Montull pot aportar millors dades perquè ho té
tot apuntat.”
Més enllà dels fets investigats per la justícia i
del seu reconeixement de
culpa –confessada ja al setembre del 2009 i ratificada la setmana passada a
aquest diari, continua:
“Em vaig equivocar”. L’objectiu de Millet amb la gravació és aixecar acta d’una
feina d’anys de gestió.
D’aquesta manera, reclama que li sigui reconegut

el mèrit en “una tasca que
no és fàcil i ho he de dir així
perquè és veritat”. Millet
declara que se sent “molt
trist” en veure “coses que
ara han passat i no em
semblen gens justes”. Es
mostra dolgut perquè no
se’l creu en el que diu i només demana que s’analitzi
la seva feina i que se’n “treguin conclusions”.
Dinar amb Max Cahner
Millet relata que la feina de
fer renéixer el Palau va començar el següent dia:
“Em venen al meu despatx
amb un tros de biga podrida i em diuen que el Palau
està caient i que amb un
petit terratrèmol això se’n
va avall. Jo tenia un dinar
amb el conseller Max Cahner i li vaig portar la biga
embolicada amb paper de
diari i li vaig dir: «Max, el
Palau està així.»”
Això va activar unes
primeres obres de reforç
dels fonaments de l’edifici
i poca cosa més. Millet recorda que ningú creia en el
Palau: “Tothom m’aconsellava que quedés com un
museu, que fes un concert
per Sant Esteve amb l’Orfeó i tres concerts més i
prou. A mi aquesta idea
em repugnava.”
A partir d’aquí, Millet va
“moure cel i terra per intentar refer el Palau” i va
contactar amb els arquitectes Tusquets i Díaz,
que van fer i executar un
complex i ambiciós projecte de reforma i ampliació
que va posar sota el control de Jordi Montull.
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Això vol dir que des de
principi dels anys 80 del
segle passat fins al 2001 el
Palau va estar pràcticament sempre en obres.
Primer, va aconseguir “el
gran objectiu que el 1991,
l’any del centenari, teníem el Palau com quan es
va inaugurar, però millorat”. Deu anys més tard, el
2001, Millet explica que va
poder culminar les obres i
tocar amb les mans un
“somni” fet realitat.
L’església
Entre les reformes fetes,
no oblida la plaça que es va
obrir enderrocant l’església veïna, tota la remodelació de l’espai d’oficines i

serveis a músics i públic i
la nova sala de 500 persones al subsòl de l’edifici.
I a partir d’aquell moment, la realitat del que va
passar és que el Palau es va
convertir en una màquina
de fer diners i així ho exposa Fèlix Millet: “Quan va
estar remodelat vam començar a muntar això de
les visites, i segons les dades que em donen últimament
ara
passen
1.800.000 turistes pel Palau, això són molt diners.
Això és important perquè
és un mètode d’autofinançament de la sala.”
Millet ressalta la seva
innegable habilitat per
atraure fiançament privat
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tres paguen preus astronòmics per un sopar. On hi ha

Fa 8 mesos que ha deixat l’alcohol i un parell que ha dei-

grans tenidors tenen milers d’habitatges buits. On ma-

rir dos amics. Sí, va tenir por de ser el tercer. No ho ha

gar mentre altres estan sobremedicats... És el món que
ens ha tocat viure? Doncs no. És el que tenim i el que

oportunitats. “Torno a gaudir de la vida”, repeteix. Gent
petita fent coses petites poden fer coses molt grans.
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lalts crònics
deixen
pafet solNACIONAL
–s’ha trobat bona gent pel camí– i ha aprofitat les

Fèlix Millet va dirigir el
Palau de la Música durant
més de 30 anys ■ A. SALAMÉ

Les frases

❝ ❝

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Vaig remoure
el cel i la terra
per refer el Palau
de la Música

Havia de posar
diners de
la butxaca
per cobrir
el pressupost

❝
❝ ❝

Aquesta història comença un dia en
què em venen al Palau amb un tros
de biga podrida i em diuen: “Senyor
Millet, el Palau està caient”

Tusquets va fer
un projecte
d’obres i vaig
passar el control
a Montull

Les xifres
es poden
confrontar amb
les dades que té
Gemma Montull

❝
❝ ❝

L’administració no tenia diners per
fer un orgue a l’Auditori i nosaltres
en vam poder fer un al Palau, cosa
que mai s’havia pogut fer
per realitzar les obres:
“Abans de deixar el Palau
teníem 125 patrons, i ara
només n’hi ha 11”, subratlla en un moment abans de
detallar com era l’estructura de funcionament i de
finançament en la seva
gestió: “Tinc que dir [sic]
que durant el meu mandat
es va crear el Consorci del
Palau de la Música, en el
qual hi havia la Generalitat, Ajuntament i Diputació i més tard s’hi va substituir la Diputació pel Ministeri de Cultura i l’Orfeó
Català. L’any 1991 es va
crear la fundació que ha sigut una font de finançament per moltíssimes coses i que ha aconseguit que

el Palau estigui on està,
juntament amb els altres
que també van ajudar. Però la Fundació va ser el motor de tot perquè posava el
50% del pressupost del
Consorci, diners privats.”
La Fundació
Pel que fa a la fundació, Millet també aporta aquests
números: “Quan jo vaig
deixar-ho, sense comptar
les vistes, la Fundació generava uns 5 milions d’euros l’any. El Palau estava
bé econòmicament, i si hi
afegim el Consorci ens en
anàvem a més diners.
Aquestes xifres les podem
conformar amb les dades
comptables que té la Gem-

ma i el Montull.”
Entre les consecucions
assolides amb diners privats, Millet destaca: “L’orgue el vam fer a través
d’una subscripció popular,
tot diner privat, posant els
noms als tubs. Anaven donant diners i vam poder
fer un orgue al Palau, cosa
que mai s’havia pogut fer.”
Millet no explica que l’episodi de l’orgue ha esta investigat pel jutjat ja que
considera que part dels diners rebuts es van desviar
pel seu profit personal. En
canvi, sí que aprofita
aquest fet per tornar a destacar l’èxit de la seva gestió davant de la gestió pública: “L’administració no
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tenia diners, no podia posar ni un orgue a l’Auditori
(equipament públic de
Barcelona) i nosaltres els
vam aconseguir i vam posar l’orgue al Palau.”
En arribar al final del
relat, i com a resum, Millet
s’expressa així: “Si mirem
el passat i quan ho vaig deixar: Jo vaig agafar un Palau que em deien que el millor era tancar-lo, que es
fes un concert l’any, que la
gent fes visitetes, més o
menys, perquè no estava
en gaires condicions, i d’això es va passar a un Palau
acabat, renovat, ampliat i
amb la superfície duplicada amb relació al primer
Palau.” ■

Quedo molt trist
quan veig coses
que han passat
ara i no em
semblen justes

❝

Es pot veure
que això
que dic respon
a l’absoluta
realitat

La conclusió és que d’un Palau que
era a punt de caure es va passar a
tenir un Palau millor de quan es va
inaugurar i en millors condicions
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La hermana de
Millet asegura que
su hermano no
inculpará a CDC
El juicio del «Caso Palau» entra en su etapa
decisiva con la posible delación de los Montull
Elena GENILLO - Barcelona

Los saqueadores confesos del
Palau de la Música, Félix Millet y
Jordi Montull, acusados del desvió de 18 millones de euros para
fines personales, están intentando llegar a un acuerdo con la
Fiscalía para rebajar sus penas a
cambio de destapar la presunta
financiación irregular de la extinta Convergència, ahora reconvertida en el PDECat. Esta semana el
juicio entra en una fase decisiva
con la declaración de ambos.
En el caso de Montull, el pacto
está casi cerrado. El objetivo del
ex número 2 del Palau es que el
Ministerio Público rebaje la pena
de prisión a su hija Gemma, ex
directora financiera de la entidad
musical y acusada también de
desvío de fondos. A cambió, revelaría como CDC utilizaba presuntamente el Palau como paraguas
para cobrar comisiones de la
constructora Ferrovial por la adjudicación de obra pública. Aunque el ex tesorero del partido
Daniel Osácar está ya enjuiciado
por este asunto, el Fiscal apunta
que la operación debía ser conocida por importantes cargos de
CDC. No obstante, resulta improbable que los Montull inculpen a
otro convergente más allá del
propio Osácar.

El acercamiento de Montull a la
Fiscalía ha dejado en una situación complicada a su compañero
y ex presidente del Palau, Félix
Millet, por lo que su defensa también intenta un acuerdo para rebajar su pena a cambio de delatar
a CDC. Pero ayer la hermana de
Millet declaró en una entrevista
en RAC-1 que «no implicará» al
partido en el juicio, si bien reconoció que hay «parte de verdad»
en las acusaciones de su financiación irregular a través del Palau.
Sobre los delitos supuestamente
cometidos por Millet, consideró
que son «imperdonables», después de que su padre presidiera

PAT MILLET: «MI
HERMANO SÍ
ME DIJO QUE
HABÍA AYUDADO A
MUCHOS PARTIDOS»
durante 15 años el Palau «sin cobrar ni un duro». No obstante,
aseguró que el culpable es Jordi
Montull, a quien calificó de «mala
persona y mala influencia». Y sobre su hija, manifestó: «Cuando
empezó a trabajar en el Palau, era
un niña muy discreta, que iba con
un coche pequeño e iba vestida

El miércoles se reanuda el juicio con las declaraciones de Millet y Montull

normal. Al cabo de tres meses,
tenía un Porsche, un Mercedes e
iba vestida de Pertegaz».
En todo caso, las estrategias de
los dos saqueaores confesos del
Palau y su conexión con la extinta
Convergència se despejarán el
miércoles, cuando se reanuda el
juicio, con las declaraciones de

ambos y de Gemma Montull. Tras
lsus confesiones, está previsto
que a partir del jueves próximosean interrogados el resto de
acusados por el expolio, entre
ellos el propio Daniel Osàcar y los
exdirectivos de Ferrovial Pedro
Buenaventura y Juan Elizaga por
pagar mordidas del 4%.

PANORAMA

LA HUELGA DE CONTROLADORES FRANCESES
AFECTARÁ A LOS VUELOS DEL PRAT

SALUD EXIGIRA AUTORIZACIÓN SANITARIA
A LAS CLÍNICAS DENTALES PARA ABRIR

EL AYUNTAMIENTO
100 EUROS PARA F

Una huelga de cinco días de los controladores
aéreos en Francia afectará durante toda la semana
del aeropuerto de El Prat. El paro, convocado por los
sindicatos franceses de control UNSA-ICNA,
comenzará hoy y se alargará hasta el viernes, 10 de
marzo.Vueling ya informó ayer a sus pasajeros de la
huelga de controladores y canceló hasta una decena

La Conselleria de Salud texigirá una autorización
sanitaria a las clínicas dentales para poder abrir
puertas, según prevé un proyecto de decreto en
trámite desarrollado por la Dirección de Ordenación
Profesional y Regulación Sanitaria.El decreto, hace
énfasis
P.39 en todos los sistemas posibles de seguridad
de la salud de los pacientes, especialmente en la este-
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Millet no implicará a CDC en el «caso
Palau», según su hermana pequeña
R. N. - Barcelona

El saqueador confeso del Palau
de la Música Fèlix Millet no
implicará a CDC en el expolio
de la institución cultural durante su declaración el miércoles en el juicio por este caso,
según anunció ayer su hermana pequeña, Pat.
En una entrevista a la emisora RAC-1, Pat Millet explicó que
su hermano tenía mucha relación con Convergència Democràtica (CDC), aunque insistió
en que en su declaración en el

juicio «no implicará» al partido
en la supuesta ﬁnanciación
irregular a través del Palau.
Pat Millet fue muy crítica con
Jordi Montull, ex mano derecha
de Fèlix Millet, que ha propuesto un pacto a la Fiscalía para
incriminar a CDC a cambio de
rebajar sustancialmente la petición de pena para su hija
Gemma, exdirectora ﬁnanciera
del Palau de la Música. «(Jordi)
Montull es una mala persona y
una mala inﬂuencia. Los hermanos ya se lo decíamos», indicó Pat Millet, que también
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cargó contra Gemma Montull:
«Cuando empezó a trabajar en
el Palau era una niña muy discreta que iba con un coche
pequeño y vestida normal. Al
cabo de tres meses tenía un
Porsche, un Mercedes e iba
vestida de Pertegaz».
En el marco de su estrategia
de defensa, Gemma Montull
aportó como prueba un cuadro
de «excel» para desvincularse
del destino de 3,2 millones de
euros que sacó en efectivo del
banco y que asegura fueron a
parar a Fèlix Millet.
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h, ahir en un acte a l’Hospitalet de Llobregat
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onsiderar contrària a la
óladisposicióaddicional
eferèndum inclosa en la
supostos.
ller Rull es va desmarcar
cionsmesradicalsivadedar “les formes” si es premplar el suport” al refeDavant la reacció de la
va exigir no fer “ni un pas
sprés del dictamen, Rull
per no fer “ni un pas enpas en fals” i es va mosari de ser “pragmàtics en
el referèndum”, i donar
a i tranquil·litat” a la gent.
més clar que l’arenga del
Centre de Convencions
nal de Barcelona (CCIB)
ctiu electoral és Miquel
rimer secretari del PSC
s va fer palès que hi haurà
catalanes aviat: “Estem
noves eleccions”, perquè,
er, el Govern “vol fer un

Millet no implicarà CDC
El saquejador confés del

Palau de la Música, Fèlix
Millet, no implicarà CDC
en l’espoli de la institució
cultural a la seva declaració
dimecres vinent al judici per
aquest cas, segons va anunciar ahir la seva germana
petita, Pat. En una entrevista
a l’emissora RAC1, Pat Millet
va explicar que el seu germà
tenia relació amb molts partits, entre ells, Convergència
Democràtica (CDC), però va
insistir que en la seva declaració al judici no implicarà el
partit en el presumpte finançament irregular a través del
Palau. Pat Millet va ser molt
crítica amb Jordi Montull,

avisa que la transició
à “no serà pacífica”

serà un camí de roses.
a admetre Jordi Orotat de Junts pel Sí i un
ors de la llei de Règim
coneguda com a llei de
etat–, que va advertir
nsició de l’autonomia a
ca catalana no serà “neent pacífica i ordenada
i”.
informa La Vanguaren un acte celebrat dieu d’Òmnium Cultural

a Sant Cugat del Vallès, Orobitg
va respondre així a preguntes del
públic assistent. El diputat de
Junts pel Sí va assegurar que el
conflicte es produirà, tot i que
des de les forces independentistes es procura que aquest procés
“interfereixi el mínim en la vida
dels ciutadans”.
Tot i això, Orobitg, que va participar, juntament amb el cupaire
Benet Salellas, en el primer dels
debats previstos sobre les lleis de
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ex-mà dreta de Fèlix Millet,
que ha proposat un pacte a
la Fiscalia per incriminar
CDC a canvi de rebaixar
substancialment la petició
de pena per a la seva filla
Gemma, ex-directora financera del Palau. “Jordi Montull és una mala persona i una
mala influència. Els germans
ja l’hi dèiem”, va assenyalar.
També va carregar contra
Gemma Montull: “Quan va
començar a treballar al Palau
era una nena molt discreta,
anava amb un cotxe petit i
vestida normal. Al cap de tres
mesos, tenia un Porsche, un
Mercedes i anava vestida de
Pertegaz”, va dir. / Redacció

transició cap a la república catalana, va matisar que “no és la primera independència que es prepara al món”. “Tenim capacitat
de gestionar adequadament
aquest escenari”, va subratllar,
mentre assenyalava que “la llei
–de règim jurídic– intenta que la
transició d’una legalitat a l’altra
interfereixi el mínim en la vida
de les persones”. “Ho farem de la
manera més ordenada possible i
amb els mínims perjudicis per als
ciutadans”, va assegurar.
“El nou Estat ha de ser garantia
dels drets dels ciutadans”, va dir
el diputat de Junts pel Sí, i va recordar que “no ha de crear problemes als ciutadans”. “Ningú no
estarà obligat a fer cas a un re-

que ella estaria disposa
Per Arrimadas, el Gov
repetir ni boig el 9-N”,
queenunhipotèticrefe
dria menys participació
prou suport internacion
ERC nega aquest dis
electoral. Ahir el seu po
gi Sabrià, es va mostrar
“l’èxit de la convocatòri
republicans es van con
moment clau per arrib
nal”. A més, subratlla q
servir per evidenciar q
s’ofereix a pactar el r
però va deixar clar que
és possible es posara
igualment.
Respecte al dictamen
ties va demanar Xavier
El màxim representa
muns al Congrés va refl
la consideració del Co
ranties demostra que C
ha de “fer-se un tret al p
de construir el dret a d
partidari de la consulta
respondre a les cride
d’ERC perquè els comu
al referèndum: “M’aleg
guin al nostre espai de
que el referèndum era
passada”.

queriment de l’Estat, s
el rebés de Malta”, va
Orobitg també va a
amb la participació re
el procés participatiu
vembre del 2014 (2,3
votants) no n’hi haur
declarar la independ
referèndum que ara e
Així doncs, va deix
que el 9-N és molt d
referèndum que s’e
rant, perquè el seu re
ser vinculant. Malgr
premissa, el diputat d
Sí va advertir que “e
del 9-N serien una ba
pació que faria inassu
cala internacional, de
dependència”. 
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La setmana més divertida

C

OMENÇA la que Jordi Montull, mà dreta de
Fèlix Millet al Palau de la Música, va qualificar de
la setmana més divertida o, per ser més exactes,
una setmana en què ens divertirem més. El filòsof
Ortega y Gasset sostenia: “Digue’m com et diverteixes i et
diré qui ets”. Que algú anunciï diversió quan l’estan jutjant
per delictes que li poden suposar més de 27 anys de presó
permet deduir que li agrada l’humor negre. O potser l’ésser
humà necessita una mica de vertigen en la seva vida i, quan
això passa, l’adrenalina de vegades aporta una flipada que
per un moment eclipsa la por del precipici. Audrey Hepburn, malgrat el seu impecable vestit negre de Givenchy
i la seva educada mossada al croissant davant la joieria Tiffany’s, va declarar en aquells dies d’esmorzars de carrer que
“si obeeixes totes les regles, falta tota la diversió”. Sigui com
sigui, és evident que Jordi Montull va llançar a la premsa una
frase plena de maldat. La seva manifestació recorda que està
intentant salvar la seva filla Gemma, directora financera del

ÍNDEX
Internacional
Política
Opinió
Tendències
Necrològiques
Cultura
Cartellera
Esports
Anuncis classificats
Economia

3
13
20
24
28
30
37
42
54
55

PÀGINES

72
SUMARI

INTERNACIONAL

Futur incert
El primer ministre xinès, Li
Keqiang, crida el seu país a
preparar-se per viure un any
difícil pels reptes interns i internacionals que haurà d’afrontar
el gegant asiàtic al llarg del
2017. PÀGINA 10
POLÍTICA

Patxistes i sanchistes
Davant les especulacions d’un
possible pacte amb Pedro
Sánchez, Patxi López diu que
està disposat a arribar fins
al final en solitari. PÀGINA 16

Palau, a canvi de descarregar responsabilitat en CDC, que
podria haver-se finançat amb càrrec a la institució, fet que
suposaria un evident dany a la que era la cúpula del partit,
més enllà de les responsabilitats del tresorer, Daniel Osàcar.
El dia 8 l’equip blaugrana intentarà una remuntada gairebé impossible contra el PSG, però CDC encara tindrà més
difícil superar la seva prova en el judici pel cas Palau. La
pretensió d’Artur Mas de ser candidat a la presidència depèn en bona mesura que surti airós de les confessions de
Montull, que intenta que la vista als responsables del Palau
es converteixi en el judici al finançament de CDC.
Catalunya va constituir un oasi, on no passava mai res
encara que succeïa gairebé tot. Llavors res no era gaire divertit, perquè tot resultava bastant silenciós. Ara, entre el palmerar, apareixen figures insospitades. Caldrà veure la
contaminació de l’aigua.

EDITORIALS

CULTURA

El continent i la regió

Madurar entre violència

Els reptes d’Europa; i la corrupció a Múrcia. PÀGINA 20

Guillermo Arriaga, guionista
de la trilogia d’Alejandro González Iñárritu –Amores perros,
21 gramos i Babel– i director
de títols premiats a Canes com
Los tres entierros de Melquiades
Estrada, publica la novel·la
El salvaje, una història de formació a la mexicana, amb dosis
de revenja i corrupció, desig
i penediment. PÀGINA 34

OPINIÓ

Creativitat sense lligams
Antoni Puigverd escriu sobre la
repercussió del premi Pritzker
a l’estudi RCR, d’Olot: “Si m’ha
vingut de gust parlar-ne és per
glossar una virtut que no he
llegit en els comentaris que
s’han publicat en saber-se el
premi. L’esperit de llibertat
creativa total que RCR ha mantingut tota la seva vida. Sostinc
que aquest esperit no hauria
estat possible si aquests tres
arquitectes haguessin obert
despatx a Barcelona. A la gran
ciutat es fa molt bona arquitectura, però els models dels grans
arquitectes i professors actuen
sobre la creativitat dels més
joves com una gran pedra lligada a l’esquena: coarta la
llibertat”. PÀGINA 21
TENDÈNCIES

Pintures de guerra
Les taques dels ulls i les orelles
dels óssos panda serveixen per
simular ferocitat. PÀGINA 26
P.42

Democràcia
participativa
Encara que a alguns, com a
Esperanza Aguirre, els sembli ben poca cosa, el cert és
que no es pot menysprear el
fet que més de 200.000 persones hagin participat en la
primera consulta ciutadana
realitzada a Madrid, convocada per l’equip de govern
de l’alcaldessa Manuela
Carmena.

Dinasties
de cel·luloide
Els cognoms
Delon, Newman, Belmondo o Coppola
continuen a
la cartellera
gràcies a les
noves generacions.

ESPORTS

Fados sobre patins
Pedro Henriques, l’elogiat
porter del Reus Deportiu
cedit pel lisboeta Benfica,
és un reconegut intèrpret de
guitarra portuguesa. PÀGINA 51
ECONOMIA

Precarietat estructural
En el mercat laboral espanyol
la durada mitjana de les feines
temporals no para de minvar
(els contractes de menys d’una
setmana suposen el 30% del
total) i la conseqüència immediata és l’alt grau de rotació,
que obliga els afectats a entrar
i sortir constantment de les
llistes de l’atur. PÀGINA 55

Patxistes i sanchistes
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Davant les
especulacions
d’un
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diu que
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Quatre sortides per a Millet

E

l judici del cas Palau de la Música es troba en el
centre de l’actualitat política i aquesta setmana
pot ser determinant o “divertida”, com va anunciar Jordi Montull, un dels principals imputats juntament amb Fèlix Millet. Per aquesta raó, els moviments
que aquests dos acusats realitzen durant aquests dies
tenen interès periodístic. Millet viu en una gran finca
a l’Ametlla del Vallès, on alguns fotògrafs i càmeres de
televisió van anar aquest cap de setmana per captar els
moviments de l’autor confés del saqueig del Palau. Dissabte, un d’aquests reporters que estaven esperant a
l’entrada de la finca va veure com l’esposa de Millet
s’adreçava al fotoperiodista per informar-lo que el seu
marit no sortiria de casa i li va aconsellar que no perdés
el temps fent guàrdia. Per acabar-lo de dissuadir, la dona
va indicar que la finca familiar, que ocupa tot un turó, té
fins a quatre sortides diferents i, per tant, Millet podria
haver sortit per qualsevol d’elles sense que el veiessin.
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el ’Caso Palau’

E

,.

.

ste mesde marzose iniciar~ el cierre de un

circulo. Uncirculo queIleva casi unad6cada
~
abierto y queobligar~ a muchos
a consultar
hemerotecas
y echarla vista atr&s. Enjulio de 2009,la
Fiscalia detect0la desapafici6n
de 2,3 millonesde
eurosdel Palaude la M0sica-Orfe6
Catal~. Esos2,3
millones fueron el germende Io que ahora conocemos
comoCasoPalauy cuyojuicio se ha iniciado el pasado
dia 1 de marzoy celebrar~55 sesioneshastajunio. En
~
2009,las cosaseranmuydistintas. Catalunyase
debatiaentre su Estatut de Autonomia,
Rajoydesdela
oposici(~nrecogiafirmascontraestey F61ixMillet a0n
era un respetadomiembro
de la ~lite catalana.Sin
embargo,
su apellido se ha visto golpeadopor la sombra
de la corrupciSnquepesasobrenotablespersonalidades
de la historia
reciente catalana.El juicio comenzar~
conlas cuestionespreviasen que
las defensasde algunosde los procesados,
comoF61ixMillet, podrian
pedir la dispensa
paraasistir a todaspor motivosde salud.
AI margen
dela actividadjudicial, las ferias continuar&
copando
el
protagonismo
de la actualidadde Catalunya.Losestudiantesindecisos
podr~nacudir al Sal5 del Ensenyament,
quese celebrar~a partir del 22
de marzoen el recinto de Fira de Barcelona
en Montju(c,el cert~menpor
excelenciadondese re(lnen las mejoresescuelasy universidades.Alli,
exponen
sus diferentes cursosy gradospara informar a los jSvenesque
no tienen muyclaro su camino.Undia despu~s,tambi~ncomenzar~
el
eShow,
dondeel e-commerce
y el Digital Marketingser~ln los asuntosde
cabecera
del Sal6n. Tambi6n
tendr~ lugar la exposiciSnsobresoluciones
tecnol(Sgicas
innovadoras
parala bancay las finanzas.El mesfinalizar~
pisandoel aceleradorconel SalSnMotoh!,quedespu~s
de habervuelto
el pasadoaSo, tras una d~cadade ausencia,encadenasu segunda
edici(~n consecutiva.Aficionadosy profesionalespodr&nacercarse
conocerlas eltimas novedades
del sector.

LOIMPRESCINDIBLE
ENELMESDE
MARZO
MARZO-JIJNIO-JUICIO
CASO
PALAU
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Despu~s
desietea~os
deespera,
el caso
porel expolio
del
juicioPalau
dela M0sica
dar~inicioenmarzo
y contar~
con
55sesiones
hasta
junio.El juiciocomenzar~
conlas
cuestiones
previas
enlasque,enprincipio,
lasdefensas
de
algunos
delosprocesados,
como
F~}lixMillet,podrian
pedir
quesele dispense
deestarentodas
lassesiones
pormotivos
desalud.

Montjuic
albergar(~
la feriay congreso
profesional
de
e-commerce
y DigitalMarketing
a finalesdemarzo.
Tambi~n
tendr~
lugarla exposici6n
sobre
soluciones
tecnol(~gicas
innovadoras
parala banca
y lasfinanzas.
Deforma
conjunta,
estar~
la feriay congreso
sobre
drones
profesional.

22 MARZO-SALON
DEL’ENSENYAMENT
Uno
delossalones
m(~s
populares
paralosj0venes
Ilegacon
antelaci0n.
Elcertamen
porexcelencia
paralosestudiantes
quetienen
dudas
sobre
qubcamino
tomar,
Ilegaa Firade
Barcelona
enel recinto
deMontjuic.
Alli estar~n
las
universidades
y escuelas
m~s
importantes
parasolucionar
las
dudas
delosfuturos
universitarios
o estudiantes
deFP.
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30 MARZO-SALON
MOTOH!
Trasreestrenarse
el pasado
afio,unadelascapitales
m~s
moteras
deEuropa
volver~
a tenerensurecinto
ferial un
certamen
enhomenaje
a unodelos medios
detransporte
m~s
importantes
dela ciudad.
Alli sereunir(~n
lasmarcas
m~s
importanes
delsector,asicomo
productores
y
comercializadores.
Elrecinto
deMontjuic
vivir~entreel 30de
marzo
y el 2 deabrilconel rugido
delmotor
demuchos
aficionados
e interesados
porestemundo.

proceso de años en el que debería
ser reconocido por todos los estados miembros”.
El líder del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDECat, la nueva marca de la extinta Convergència) respondió que no existe ningún precedente así en la joven historia de la UE, de modo que no se
puede
asumir como
único el esce6 Marzo,
2017
nario de ruptura con Europa y
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EN BUSCA DE APOYOS POR EL MUNDO. La conferencia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas en Harvard se enmarca
en sus actuaciones para explicar su visión de la situación de Cataluña en el extranjero. El miércoles estuvo en Londres con la presidenta de
los Liberales Demócratas británicos (LibDem), la baronesa Sal Brinton (en la foto). En el viaje también dio una charla en Oxford. / EUROPA PRESS

La evolución del proceso
soberanista, clave en
la reputación de España
MIQUEL ALBEROLA, Madrid
El prestigio internacional de España ha mejorado durante el último
año y, de mantenerse el ritmo económico, puede seguir su línea ascendente. Sin embargo, algunos
acontecimientos internos pueden
dañar esa imagen. Un informe colectivo del Real Instituto Elcano
sobre las perspectivas y desafíos
de España en 2017 anota un “importante interrogante” respecto a
la evolución del proceso soberanista catalán, que puede resultar
clave en la reputación de España.
El proceso está en un momento crucial en el que confluyen

varios hechos que lo convulsionan y hacen más impredecible,
si cabe, su desenlace en la cuenta atrás del referéndum prometido para septiembre por el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont.
Por una parte, la querella de la
fiscalía contra cuatro miembros
de la mesa del Parlamento catalán por permitir una votación sobre el referéndum independentista de 2017. Por la otra, los juicios a
determinados actores de la consulta independentista del 9-N de
2014 por desobediencia al veto
que impuso el Tribunal Constitu-

cional, entre ellos el expresidente
de la Generalitat Artur Mas y el
portavoz del PDECat (antigua
Convergència), Francesc Homs. Y
por último, el inicio del caso Palau y el levantamiento parcial del
sumario del caso 3% sobre el supuesto modo ilícito de financiación de Convergència que salpica
directamente a Mas.
El trabajo del Instituto Elcano,
coordinado por el investigador Ignacio Molina, apunta que el desarrollo del desafío soberanista provoca incertidumbre y su resolución “influirá en el objetivo de recuperar el tiempo y el terreno perdidos en la acción exterior” tras
un año de bloqueo político. La
“muy previsible prohibición” del
referéndum unilateral que prometió Puigdemont por parte del Tribunal Constitucional puede desencadenar respuestas en el mundo nacionalista que, “entre otros
objetivos, buscarían lograr cierta
complicidad exterior” para ampli-
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ficar el conflicto. En ese sentido,
en los últimos días, el expresidente Mas ha intensificado su presencia en foros internacionales en
busca de apoyos.
El estudio descarta que “la pretensión de internacionalizar esta
cuestión” tenga recorrido alguno.
Hasta el momento, los líderes europeos han recibido con frialdad
la acción diplomática de la Generalitat y, ante ese vacío, la mayoría de misiones internacionales
han sido actos académicos.

“Impactos negativos”
Sin embargo, una intensificación
de la acción en el exterior “sí puede ocasionar dos impactos negativos”. El “más directo” es que condiciona el trabajo diplomático del
Gobierno, que tiene que “desviar
la atención de otras prioridades
para dedicar esfuerzo a la contrasecesión”. El esfuerzo de esa contranarrativa diplomática, ade-

más, lleva aparejado el riesgo de
que “asuntos importantes como
el Brexit a propósito de Escocia
puedan quedar contaminados”.
El impacto “más indirecto” de
esta posible escalada está relacionado con la reputación de España. En este escenario, según la investigación, “habiendo recuperado casi por completo el buen lugar que disfrutaba antes de la crisis”, España se vería limitada para “proyectarse del todo en el
mundo como la democracia avanzada y territorialmente plural
que realmente es”. “Un agravamiento de la conflictividad en Cataluña durante 2017”, destaca el
informe, “podría lógicamente lastrar esa reciente evolución positiva de nuestra imagen exterior”.
La reputación de España en los
países del G-8, destaca el informe,
está en 68 puntos (en 2010 bajó a
62), por encima de Alemania, en
la escala de prestigio internacional Country RepTrak.

danos le obligaba a dimitir porque recoge la separación inmediata de cualquier investigado.
Aunque es improbable que el tribunal tome hoy una decisión sobre su situación judicial, según
fuentes jurídicas conocedoras
del caso, Rivera ya se enfrenta a
una pregunta: ¿Si Sánchez deja
de 6
estar
imputado,
Marzo,
2017seguirá pi-

los representantes murcianos
del partido. PAÍS:
“Sánchez
ya no estaEspaña
ría en una situación que le impide contractualmente
(por el
PÁGINAS:
18pacto con Ciudadanos), moralmente (por la declaración
que hizo€
TARIFA: 15270
de que dimitiría si le imputaban) y legalmente
(por
la ley
de ÁREA:
339
CM²
transparencia) ser cargo público”. “Pero estaría claro que se

La confesión de Montull
enfrenta a los acusados
del ‘caso Palau’
“Millet ayudó a muchos partidos”, asegura
la hermana del principal encausado
EL PAÍS, Barcelona
La anunciada confesión del que
fuera número dos del Palau de la
Música catalana, Jordi Montull,
en el juicio que se celebra por el
expolio de esta entidad ha derivado en una guerra abierta entre los acusados. El entorno de
Montull reveló la semana pasada que en su declaración del

próximo miércoles podría admitir que hubo pagos de comisiones a Convergència Democràtica por la concesión de obras
públicas a cambio de una rebaja
de las penas a su hija, Gemma
Montull, que era directora financiera de la entidad musical y para la que el fiscal pide 26 años de
prisión.

El partido de Rivera apuesta
Tribunal Superior de Justicia
porque la formación de Rajoy
se
de Murcia
cita a Sánchez a
FRECUENCIA:
Diario
mantenga en la presidencia de
declarar el 6 de marzo como
Murcia cambiando de represenimputado por cuatro delitos.
O.J.D.: 137885
tante. Al tiempo, Ciudadanos se
Ciudadanos pide su dimisión.
reunirá esta semana con
el 1217000
E.G.M.:
PSOE, primer partido de la oposi23 de febrero. Ciudadanos
ción en Murcia, para explorar
la
da ESPAÑA
por roto el pacto de Murcia
30%
SECCIÓN:
posibilidad de una moción de
porque Sánchez no dimite
censura que observa como el úlpese a estar imputado.

El entorno del que fuera presidente de la entidad, Fèlix Millet, ha reaccionado con duras
acusaciones sobre Montull por
su anuncio de confesión. Pat Millet, hermana del principal acusado, aseguró ayer que Montull
“es una mala persona” y “una
mala influencia”. “Ya se lo decíamos a Fèlix”, aseguró en la emisora Rac1, donde responsabilizó
al administrador y a su hija, la
directora financiera, de los grandes fraudes del Palau. “Cuando
[Gemma Montull] empezó a trabajar en el Palau era una niña
muy discreta, que iba con un coche pequeño y vestida normal.
Al cabo de tres meses, tenía un
Porsche, un Mercedes e iba vestida de Pertegaz”, ejemplificó.
La hermana de Fèlix Millet
aprovechó para lanzar amena-
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zas veladas hacia todos los partidos políticos. Pat Millet aseguró
que su hermano no delatará a
Convergència pero recordó que
el jefe del Palau había “ayudado
a muchos partidos” y tenía
“muy buena relación” con el expresidente del Gobierno José
María Aznar: “Él y su mujer
iban a almorzar y cenar a Menorca, a casa de mi hermano”,
recordó.
En el marco de su estrategia
de defensa, Gemma Montull
aportó la semana pasada como
prueba ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona que juzga
el expolio del Palau de la Música
un cuadro de Excel para desvincularse del destino de 3,2 millones de euros que sacó en efectivo del banco y que asegura que
fueron a parar a Fèlix Millet.

movilización sin el apoyo de ningún partido político.
Durante la marcha, a la que
se acabaron sumando a título
personal representantes de todos los partidos de la oposición
murciana, se corearon cánticos
como “Dimisión, Pedro Antonio
dimisión” o “A ti que estás mirando también te están robando”.

La disposición de los Montull a incriminar a Convergència mediante un pacto con la fiscalía deja en una situación difícil a Fèlix Millet, dado que la
posible delación de quien fue su
mano derecha en el Palau de la
Música podría acabar incriminándole a él, lo que ha llevado a su defensa a sondear al fiscal sobre las posibilidades de un
acuerdo para reducir su condena por el desvío de fondos de la
institución.
La defensa de Millet calibra
que el expresident del Palau pueda beneficiarse de una reducción de pena si amplía el alcance de la confesión que hizo en
2009 —cuando asumió haber expoliado 3,3 millones de euros—
en su declaración del próximo
miércoles.
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Glòria Serra

io Zarzalejos

oble carta del PNB

rburs. I per no deixar res en el pacte amb la Corona com a mecanis, l’Executiu de Vitòria aspira me confederatiu, van dubtar l’abril
l Govern central tanqui la cen- del 1936 sobre la conveniència de senuclear de Garoña, a Burgos, guir fidels al règim republicà i els gua a prop dels límits de la comu- daris (soldats bascos) van preferir
lliurar-se a la localitat càntabra de
basca.
aquest ambiciós pla està en bo- Santoña l’agost del 1937 als militars
sura supeditat al fet que el PNB italians al marge de les instruccions
Govern de Rajoy arribin a un del Govern republicà.
La connexió del PNB en l’exili amb
sobre els pressupostos genel’esquerra espanyola
de l’Estat per al
no va ser intensa; desLes converses
prés la banda terrobon ritme i les
rista ETA va distorel president
sionar greument la
x. A l’abril es
trajectòria del naciontaran
els
nalisme i el 1996 –en
tes públics al
un format de col·laborés i haurien
ració diferent a l’acr aprovats a fitual– Xavier Arzalluz
de juny. Hi ha
va pactar la investidus per a un pacte
ra de José María Azels nacionalistes
nar i va declarar, a la
Ciutadans no
seu madrilenya del
culitzarà, tot i
Partit Popular, que ell
ves crisis amb el
es fiava d’“aquest casPopular, pertellà vell”. Després
lbert Rivera sap
del cant del cigne
intenció de Raetarra i el disbarat del
s jugar amb el
pla Ibarretxe, el PNB
una doble carta:
ha tornat al pragmayar-se, sens dubseus vots per als
Euskadi i la seva tisme que –tot i que
sembli el contrari per
upostos –no basrelació amb el
l’abrupte de la recent
però sí impresbles– i demos- PNB és el missatge història basca– és un
tret molt acusat en la
que l’Executiu
que el Govern
idiosincràsia de la seia amb el comva gent. Molt abans,
nacionalisme
espanyol envia
les anomenades “proi que és capaç
a
la
Catalunya
víncies exemptes” es
bar a acords beosos per als ciuinsurrecta a través van espavilar sense
conflictes amb
s de la comunid’Urkullu: “Hi ha greus
la dinastia dels Àusasca, reforçant
tries i dels Borbons,
govern estatutaun altre camí”
fins que el furisme va
nse derives indeser vençut pel lientistes. O sigui,
beralisme elisabetià
ano Rajoy envia
és d’Íñigo Urkullu idèntic mis- al XIX en l’última guerra carlina.
Aquestes dades històriques cona Catalunya: hi ha un “altre caue no és el de la secessió sinó el formen un context d’antecedents
mitzar en el marc constitucio- que expliquen que la connexió entre
identitat territorial en totes les el nacionalisme basc i la dreta espanyola sigui molt diferent de la que
variables.
història de les relacions entre la han mantingut i mantenen el nacioespanyola i el PNB és bromosa. nalisme català amb Madrid. La mecionalistes no van participar en mòria històrica d’aquest país –i dels
cte de Sant Sebastià que el 17 dirigents del PP ben formats en el
st de 1930 va preludiar la II Re- desenvolupament de l’Estat espaca, raó per la qual Euskadi no va nyol– fan que en l’actual conjuntura
sar d’un Estatut fins a l’octubre l’eix entre la capital d’Espanya i Bil36. Indalecio Prieto, el socialis- bao, autèntica capital basca, sigui tan
c –d’Oviedo– més emblemàtic estratègica com ho va ser el suport
gle passat, va titllar el País Basc català a la transició i a la Constitució
nalista com “aquell Gibraltar el 1978. Definitivament, Euskadi és el
nista”. Els dirigents del PNB, missatge del Govern espanyol a la
cs i sempre suggestionats pel Catalunya insurrecta.

mpressió
va un
a el probediència
ment,
el procés
exercici
ents secesacusats,
a del seu
vi qualanista
. I el cas

La dissidència de Carmena
Dins d’Ara Madrid, especialment els seus membres de
Podem, ja no es molesten a criticar Carmena. Va al seu
aire, com acaba de demostrar desmarcant-se del seu grup
en la votació per atendre els represaliats del règim chavista que lidera Maduro. En el nucli dur dels morats s’estén la sensació que la designació de Carmena per regir
Madrid ha estat un error. “Massa independent”, diuen
uns; “està mancada de capacitat de gestió”, afirmen altres;
“d’ideologia inclassificable”, suposen molts. El cert és que
l’opció que maneja Podem per a les pròximes eleccions
municipals és la d’un perfil dur. El fracàs de les consultes
ciutadanes sobre projectes urbans i la paràlisi de la ciutat
suggereixen el fracàs de l’experiència del “canvi” a
Madrid.

Qui riu
l’últim…

A

Madrid hi ha força gent disposada a sucar pa amb les sessions del
judici de l’anomenat cas Palau.
Jornades que prometen ser mogudes escoltant Jordi Montull, un dels principals acusats i mà dreta de l’estrella del
procés, Fèlix Millet: “Això d’avui és molt
avorrit, la setmana vinent serà més divertit”. Pot ser un indici del que ja s’avança als
mitjans abans de començar amb les compareixences i els interrogatoris: que Montull
està disposat a inculpar l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya en el cobrament de comissions sobre l’obra pública utilitzant el Palau de la Música com a intermediari. Intermediació, per cert, que sembla
que va ser bastant profitosa: es calcula que
del 4% de comissió sobre l’obra concedida,
en Millet & Co. se’n quedaven un 1,5% abans
de fer arribar la resta a fundacions i entitats
pròximes a Convergència. Ho han llegit bé,

A Madrid estan disposats
a asseure’s, amb la barra
de pa a la mà, per seguir
l’espectacle del cas Palau
és un 4% i no un 3% com va etzibar al grup
convergent en seu parlamentària ja fa tants
anys, en un altre segle, Pasqual Maragall.
Deu ser que la comissió d’en Millet ho encaria tot plegat encara més... Ja hi haurà dies
per escoltar si tot això pot ser demostrat o
no davant el tribunal, a més del testimoni
que pugui donar Jordi Montull per tal d’intentar salvar la filla, també imputada i sota
una petició de 26 anys de presó.
Com deia, a Madrid estan disposats a asseure’s, amb la barra de pa a la mà, per seguir
l’espectacle d’un cas que, recordem-ho, es
va iniciar quan CDC encara existia, no era
independentista i Fèlix Millet era un prohom respectat al capdavant d’una de les més
venerables institucions del país. Però als
despatxos oficials on consideren el cas Palau la perfecta bomba a la línia de flotació de
l’independentisme, la festa els ha quedat
una mica deslluïda. Just el mateix dia en què
s’iniciava el judici pel cas Palau, el jutge decidia reobrir el cas de la caixa B del PP i el
seu possible finançament il·legal destapat
en la trama Gürtel. Tant contenta que estava
la vicepresidenta Santamaría vinculant independentisme i corrupció!
Molt abans que Jordi Pujol ferís el cor
dels catalans amb un exercici destraler
d’immoralitat i impunitat confessades de
viva veu, el cas Palau ja va posar fi a la innocent confiança sobre les institucions més
antigues i sòlides. Utilitzar el Palau de la
Música com a gran rentadora de diners
provinents de la contractació manipulada
d’obra pública en favor d’un partit polític es
recordarà, si és demostrat, com un dels detonants de l’anomenada desafecció dels ciutadans. Desafecció que crec que hauríem de
començar a anomenar simplement fàstic.
La resta de detalls sòrdids, com ara que els
principals imputats utilitzessin la caixa del
Palau com a pròpia per pagar rentadores,
casaments i tota mena de capricis, forma
part del llistat i context habitual dels lladres,
cap sorpresa. La pregunta més important
que ha de respondre aquest procés no és fins
on han arribat els seus robatoris, confessats
parcialment, ni la profunditat del desfalc.
La pregunta més transcendent s’amaga
rere els 600.000 euros pagats pel Palau a la
Fundació Trias Fargas de Convergència,
que el partit va tornar quan va ser impossible justificar-ne l’ús ni la necessitat. Era una
flor solitària, filla d’un robatori puntual? O
una més de l’estiu radiant de la corrupció
sistemàtica i sistematitzada que ha buidat i
endeutat la caixa dels nostres diners?
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Rajoy i la doble carta del PNB

D

imarts passat va ser eufòric a Euskadi. D’una banda, el Govern basc i el central arribaven a un acord
per a l’accés del TAV a les tres capitals basques, i de l’altra, 300 persones
de la societat civil dels tres territoris
forals celebraven els 139 anys del sistema paccionat amb l’Estat, convocades a Bilbao per Gurea Kontzertua
(la Comunitat del Concert) aglutinades totes elles per la consigna emesa
pel lehendakari Urkullu: “El Concert
ens uneix”.
A falta d’una llengua pròpia cohesiva –a part del castellà, perquè l’eusquera és de difícil aprenentatge–, la
sobirania fiscal de les tres hisendes
forals esdevé la més compartida senya d’identitat de l’autogovern basc
assumida per totes les forces polítiques i per la íntegra societat basca.
Aquest dimarts tan satisfactori per a
l’autoestima i el benestar dels bascos
no hauria estat possible, malgrat això, de no mitjançar el suport tancat
del Govern de Mariano Rajoy a la reivindicació del PNB d’impulsar el finançament de la xarxa ferroviària
d’alta velocitat i de donar suport sense fissures a la vigència del concert
econòmic, oferint garanties, a més,
sobre una negociació satisfactòria de
la quota pendent.
Només vint-i-quatre hores després
que la plana major del PNB rebés Artur Mas després de la seva intervenció amb Ibarretxe i Otegi a Sant Sebastià, el lehendakari presentava el
seu programa de govern. “Desitjo el
més gran dels èxits a Catalunya, però
som realitats diferents”, va emfatitzar Urkullu, ferm partidari amb Andoni Ortuzar, president del PNB, de
posar en pràctica un nacionalisme
gestor. Per això la proposta socioeconòmica del Govern basc consisteix
en 175 compromisos i 650 iniciatives
per millorar els serveis públics, reduir l’atur per sota del 10%, rebaixar
la taxa de pobresa fins al 20% i garantir a 20.000 joves la primera experiència laboral, a més d’augmentar en
un any l’esperança de vida i la natalitat perquè Euskadi està en recessió
demogràfica.
Des del punt de vista polític, en poc
més de tres anys el nacionalisme,
amb el suport del Partit Socialista
d’Euskadi, pretén una revisió de l’Estatut –“dins de l’ordenament jurídic”– i la remoció de les dificultats
per assumir, a més de les competències en matèria penitenciària, en
altres àmbits com aeroports, autopistes, fons de garantia salarial i hi-

drocarburs. I per no deixar res en el pacte amb la Corona com a mecanistinter, l’Executiu de Vitòria aspira me confederatiu, van dubtar l’abril
que el Govern central tanqui la cen- del 1936 sobre la conveniència de setral nuclear de Garoña, a Burgos, guir fidels al règim republicà i els gumassa a prop dels límits de la comu- daris (soldats bascos) van preferir
lliurar-se a la localitat càntabra de
nitat basca.
Tot aquest ambiciós pla està en bo- Santoña l’agost del 1937 als militars
na mesura supeditat al fet que el PNB italians al marge de les instruccions
i el Govern de Rajoy arribin a un del Govern republicà.
La connexió del PNB en l’exili amb
acord sobre els pressupostos genel’esquerra espanyola
rals de l’Estat per al
no va ser intensa; des2017. Les converses
prés la banda terrovan a bon ritme i les
rista ETA va distorpilota el president
sionar greument la
mateix. A l’abril es
trajectòria del naciopresentaran
els
nalisme i el 1996 –en
comptes públics al
un format de col·laboCongrés i haurien
ració diferent a l’acd’estar aprovats a fitual– Xavier Arzalluz
nals de juny. Hi ha
va pactar la investidutemps per a un pacte
ra de José María Azamb els nacionalistes
nar i va declarar, a la
que Ciutadans no
seu madrilenya del
obstaculitzarà, tot i
Partit Popular, que ell
les seves crisis amb el
es fiava d’“aquest casPartit Popular, pertellà vell”. Després
què Albert Rivera sap
del cant del cigne
que la intenció de Raetarra i el disbarat del
joy és jugar amb el
pla Ibarretxe, el PNB
PNB una doble carta:
ha tornat al pragmaguanyar-se, sens dubte, els seus vots per als
Euskadi i la seva tisme que –tot i que
sembli el contrari per
pressupostos –no basrelació amb el
l’abrupte de la recent
tants, però sí imprescindibles– i demos- PNB és el missatge història basca– és un
tret molt acusat en la
trar que l’Executiu
que el Govern
idiosincràsia de la senegocia amb el comva gent. Molt abans,
batiu
nacionalisme
espanyol envia
les anomenades “probasc i que és capaç
a la Catalunya
víncies exemptes” es
d’arribar a acords beneficiosos per als ciuinsurrecta a través van espavilar sense
conflictes amb
tadans de la comunid’Urkullu: “Hi ha greus
la dinastia dels Àustat basca, reforçant
tries i dels Borbons,
l’autogovern estatutaun altre camí”
fins que el furisme va
ri, sense derives indeser vençut pel lipendentistes. O sigui,
beralisme elisabetià
Mariano Rajoy envia
a través d’Íñigo Urkullu idèntic mis- al XIX en l’última guerra carlina.
Aquestes dades històriques consatge a Catalunya: hi ha un “altre camí” que no és el de la secessió sinó el formen un context d’antecedents
d’optimitzar en el marc constitucio- que expliquen que la connexió entre
nal la identitat territorial en totes les el nacionalisme basc i la dreta espanyola sigui molt diferent de la que
seves variables.
La història de les relacions entre la han mantingut i mantenen el naciodreta espanyola i el PNB és bromosa. nalisme català amb Madrid. La meEls nacionalistes no van participar en mòria històrica d’aquest país –i dels
el Pacte de Sant Sebastià que el 17 dirigents del PP ben formats en el
d’agost de 1930 va preludiar la II Re- desenvolupament de l’Estat espapública, raó per la qual Euskadi no va nyol– fan que en l’actual conjuntura
disposar d’un Estatut fins a l’octubre l’eix entre la capital d’Espanya i Bildel 1936. Indalecio Prieto, el socialis- bao, autèntica capital basca, sigui tan
ta basc –d’Oviedo– més emblemàtic estratègica com ho va ser el suport
del segle passat, va titllar el País Basc català a la transició i a la Constitució
nacionalista com “aquell Gibraltar el 1978. Definitivament, Euskadi és el
vaticanista”. Els dirigents del PNB, missatge del Govern espanyol a la
catòlics i sempre suggestionats pel Catalunya insurrecta.

El judici d’Homs

La dissidència de Carmena

El diputat Francesc Homs no ha causat bona impressió
al Suprem. “Sobreactuat i contradictori”, opinava un
magistrat després de quedar vist per a sentència el procediment seguit contra ell per presumpta desobediència
greu i prevaricació. Homs parla molt i, efectivament,
duplica versions: en públic és el capdavanter del procés
i, en privat, es mostra dubitatiu i pessimista. L’exercici
d’impostura que estan desplegant alguns dirigents secessionistes no només s’ha comprovat al banc dels acusats,
sinó també al Parlament amb la pretesa reforma del seu
reglament perquè la llei de transitorietat esquivi qualsevol debat. El deteriorament del discurs sobiranista
es correspon amb comportaments incoherents. I el cas
Palau, aquí, amenaçador.

Dins d’Ara Madrid, especialment els seus membres de
Podem, ja no es molesten a criticar Carmena. Va al seu
aire, com acaba de demostrar desmarcant-se del seu grup
en la votació per atendre els represaliats del règim chavista que lidera Maduro. En el nucli dur dels morats s’estén la sensació que la designació de Carmena per regir
Madrid ha estat un error. “Massa independent”, diuen
uns; “està mancada de capacitat de gestió”, afirmen altres;
“d’ideologia inclassificable”, suposen molts. El cert és que
l’opció que maneja Podem per a les pròximes eleccions
municipals és la d’un perfil dur. El fracàs de les consultes
ciutadanes sobre projectes urbans i la paràlisi de la ciutat
suggereixen el fracàs de l’experiència del “canvi” a
Madrid.
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Qui riu
l’últim…

A

Madrid hi ha força gent
da a sucar pa amb les ses
judici de l’anomenat ca
Jornades que prometen
gudes escoltant Jordi Montull, un d
cipals acusats i mà dreta de l’est
procés, Fèlix Millet: “Això d’avui
avorrit, la setmana vinent serà mé
tit”. Pot ser un indici del que ja s’av
mitjans abans de començar amb les
reixences i els interrogatoris: que
està disposat a inculpar l’antiga Con
cia Democràtica de Catalunya en e
ment de comissions sobre l’obra pú
litzant el Palau de la Música com a i
diari. Intermediació, per cert, que
que va ser bastant profitosa: es cal
del 4% de comissió sobre l’obra co
en Millet & Co. se’n quedaven un 1,5
de fer arribar la resta a fundacions
pròximes a Convergència. Ho han

A Madrid estan disposats
a asseure’s, amb la barra
de pa a la mà, per seguir
l’espectacle del cas Palau

és un 4% i no un 3% com va etziba
convergent en seu parlamentària ja
anys, en un altre segle, Pasqual M
Deu ser que la comissió d’en Millet
ria tot plegat encara més... Ja hi ha
per escoltar si tot això pot ser dem
no davant el tribunal, a més del t
que pugui donar Jordi Montull per
tentar salvar la filla, també imputa
una petició de 26 anys de presó.
Com deia, a Madrid estan dispos
seure’s, amb la barra de pa a la mà, p
l’espectacle d’un cas que, recorde
va iniciar quan CDC encara existi
independentista i Fèlix Millet era
hom respectat al capdavant d’una d
venerables institucions del país.
despatxos oficials on consideren e
lau la perfecta bomba a la línia de flo
l’independentisme, la festa els ha
una mica deslluïda. Just el mateix d
s’iniciava el judici pel cas Palau, el j
cidia reobrir el cas de la caixa B de
seu possible finançament il·legal
en la trama Gürtel. Tant contenta qu
la vicepresidenta Santamaría vinc
dependentisme i corrupció!
Molt abans que Jordi Pujol fer
dels catalans amb un exercici d
d’immoralitat i impunitat confess
viva veu, el cas Palau ja va posar fi a
cent confiança sobre les instituci
antigues i sòlides. Utilitzar el Pal
Música com a gran rentadora d
provinents de la contractació man
d’obra pública en favor d’un partit p
recordarà, si és demostrat, com un
tonants de l’anomenada desafecció
tadans. Desafecció que crec que hau
començar a anomenar simplement
La resta de detalls sòrdids, com ar
principals imputats utilitzessin la c
Palau com a pròpia per pagar ren
casaments i tota mena de caprici
part del llistat i context habitual del
cap sorpresa. La pregunta més im
que ha de respondre aquest procés n
on han arribat els seus robatoris, co
parcialment, ni la profunditat del d
La pregunta més transcendent
rere els 600.000 euros pagats pel P
Fundació Trias Fargas de Conve
que el partit va tornar quan va ser
ble justificar-ne l’ús ni la necessitat
flor solitària, filla d’un robatori pu
una més de l’estiu radiant de la c
sistemàtica i sistematitzada que ha
endeutat la caixa dels nostres diner
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Les claus del cas Palau
Jaume Alonso-Cuevillas Sayrol

S

egons apunten nombrosos indicis, la Fiscalia i les defenses dels
Montull han fet un pacte segons el qual els dos acusats, pare i filla, haurien de facilitar material incriminatori a
l’acusació pública a canvi que
aquesta rebaixés substancialment les peticions de pena per
a Gemma Montull. La primera
etapa del pacte ja s’hauria consumat mitjançant el document
(que conté fulls d’Excel, extractes bancaris i anotacions
comptables manuscrites) que
la defensa de Gemma Montull
va aportar durant les qüestions
prèvies del judici.
Com es pot articular aquest
pacte en aquest moment processal? Amb caràcter general,
convé recordar que la llei d’Enjudiciament Criminal permet
la conformitat de l’acusat amb
l’acusació més greu, però, per
ser del tot eficaç, requereix que
tots els acusats deixin la seva
expressa conformitat. Com
que sembla que aquest escenari ja no és viable, es planteja
l’interrogant de com s’hauria
d’articular el pacte.
La fórmula seria la següent:
quan es torni a reprendre el
judici dimecres vinent, la Fiscalia demanaria d’alterar l’ordre de les declaracions perquè
Gemma Montull fos la primera
a declarar i pugués incriminar
altres acusats (pel que sembla,
incriminarà Fèlix Millet i l’extresorer de CDC Daniel Osàcar) basant-se en el contingut
del document aportat. A continuació, Montull pare ratificaria la declaració de la seva filla.
Ja veurem si la incriminació
només inclou alguns dels acusats per facilitar la seva condemna o si s’estén també a altres persones que encara no estan acusades. En aquest cas, el
tribunal podria optar per obrir
una instrucció suplementària i
tornar la causa al jutjat d’instrucció per investigar els nous
incriminats (cosa que sembla
poc probable, atesa la complexitat de la causa i del mateix
calendari del judici oral) o remetre el corresponent testimoni perquè s’iniciï una nova
causa contra altres persones.
La contrapartida consistiria
que, quan finalitzés la prova

J. ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, catedràtic
de Dret Processal de la UB

PAN O RA M A

del judici (ja al juny), el fiscal
modificaria les seves conclusions provisionals i, segurament
aplicant l’atenuant analògic de
confessió, reduiria la pena
sol·licitada per Gemma Montull. Aquesta modificació o rebaixa de pena només vincularia el tribunal si fos secundada
per la resta de parts acusadores. En qualsevol judici, el
marge del tribunal inclou des
de l’absolució fins a la màxima

deració d’Associacions de Veïns de Barcelona, més de 34).
Així doncs, el pacte està sotmès a un doble nivell d’incertesa. Una vegada els Montull hagin complert els seus compromisos, caldrà, en primer lloc,
esperar fins al juny per comprovar si el fiscal redueix efectivament les seves peticions
penològiques o, al contrari,
manté les seves peticions perquè entén que el material in-

Fèlix Millet, considerat màxim responsable de l’espoli del Palau

Si amb els Montull el
pacte és viable però
de resultat incert,
amb Millet sembla
totalment inviable
pena demanada per qualsevol
de les acusacions. És possible,
per tant, que, tot i que la Fiscalia reduís la sol·licitud de pena
per a Gemma Montull, el tribunal condemnés per sobre atenint-se a les peticions d’altres
acusacions (per exemple, el
Consorci demana per a Gemma Montull 12 anys per malversació i 9 per falsedat, i la FeP.50

criminatori facilitat no s’ajusta
al que esperaven. I, en segon
lloc, perquè en la mesura que
alguna (o algunes) de les restants acusacions mantingués
les seves peticions, caldria esperar igualment la sentència,
que podria emetre una condemna per sobre del que demanés la Fiscalia.
Pel que fa a Millet, que podria estar també disposat a
cantar per obtenir un tracte de
favor, és molt difícil que la Fiscalia pugui reduir-li les peticions tenint en compte la seva
condició de màxim responsable de l’espoli. Si amb els Montull el pacte és viable, però de
resultat incert, amb Millet
sembla totalment inviable.
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çar terminis en
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ondueixaldelicde fons, castigat
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s al Parlament és
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SENSE PERMÍS

Lola García

Vertigen davant del referèndum

E

ls temps polítics són
molt líquids. Flueixen
amb increïble rapidesa. Fa només tres setmanes, Artur Mas ressorgia
com l’au fènix quan desenes de
milers de persones el van aclamar durant la seva arribada al judici pel 9-N. L’expresident es va
lliurar amb delit a una exposició
mediàtica de la qual feia temps
que no gaudia. Mas acaricia la
idea de tornar a presentar-se
com a candidat a la Generalitat,
aprofitant que la sentència que
pot inhabilitar-lo no serà ferma
fins que arribi al Tribunal Suprem. Però de vegades les deïtats
de la política juguen amb els destins dels seus protagonistes i en
pocs dies el judici per l’espoli del
Palau de la Música pot interposar-se en els seus plans.
Si Fèlix Millet i Jordi Montull revelen la setmana que ve
dades sobre presumptes comissionsil·legalsaConvergència,les
intencions de Mas poden veure’s
alterades. Fins i tot encara que el
seu nom no surti a col·lació durant el judici, l’expresident representa un exponent destacat
dels últims anys de Convergència i les pràctiques del partit quedarien en dubte. La nova direcció del PDECat vol deixar anar el
pes del passat com sigui i cada
vegada més veus internes qüestionen la conveniència que Mas sigui el cartell electoral.
La inesperada conversió del
judici a Millet en un judici al finançament de CDC té a més conseqüències en la relació amb Esquerra. Alts càrrecs d’ERC van
acompanyar Mas en el seu aclamat periple fins al tribunal per
ser jutjat pel 9-N, però els republicans no van escarrassar-se
gaire per engrandir la mobilit-

La pretensió de Mas
de ser candidat a la
presidència es pot
veure alterada per les
acusacions de Montull
zació al carrer. Davant les noves
revelacions sobre finançament
il·legal, Esquerra s’haurà de desmarcar dels seus socis de govern.
“Mansnetes”,vaserellemaelectoral d’ERC fa uns anys, precisament per contraposar-lo a les
maniobres sospitoses de Convergència.
Les relacions entre els dos aliats al Govern són cada vegada
més tenses. Carles Puigdemont
va encarregar a Oriol Junqueras els preparatius del referèndum unilateral i l’entorn del president té la sensació que el líder
d’ERC no fa els deures o, almenys, inocula certs dubtes so-

Al PDECat hi ha cada vegada més dirigents que
veuen amb aprensió el salt a la desobediència.
Puigdemont i Mas volen un desenllaç èpic,
però el judici del Palau pot alterar els plans.

Dues fotos amb missatge

ÀLEX GARCIA

La deferència. Va ser a la inauguració del Mobile. La vicepresidenta estava una mica
enfadada perquè la deixaven de banda en la comitiva oficial. Va estar a punt de no
sortir a la foto davant de tants cops de colze i va ser Junqueras qui va col·locar-la al mig

MARTA PÉREZ / EFE

Salutació enverinada. Al PDECat va cridar l’atenció la salutació amb Artur Mas que
els presents van interpretar que Germà Gordó va buscar el 25 de febrer, quan es van
publicar revelacions sobre el 3%. Alguns detinguts han estat interrogats sobre Gordó

bre el seu grau de compromís. En
canvi, Junqueras afirma que tot
va al ritme previst. Dos enviats
seus es van entrevistar al gener
amb Joan Cañada, coordinador
de la consulta del 9-N, que va declarar en el judici a la llavors vicepresidenta, Joana Ortega.
Cañada va afirmar que ell no va
contribuir a organitzar un referèndum, sinó un “procés participatiu”, més senzill de dur a terme, ja que no requereix tantes
garanties. Però la visita tant pot
significar que s’hi està treballant
com que justament els preparatius estan molt verds.
L’organització del referèn-

dum és la gran patata calenta a
partir d’ara. A Junqueras li pot
costar una inhabilitació, una
perspectiva que l’incomoda, però és impossible per al líder
d’ERC fer mig pas enrere en
aquest tema sense quedar davant els votants independentistes com un pusil·lànime. A més,
Puigdemont està decidit a portar
el referèndum fins al final. Mas i
els seus fidels també volen intentar-ho per forçar que el Govern
de Mariano Rajoy adopti mesures coercitives, com més dures
millor. Però diversos consellers
comencen a mostrar en privat el
seu escepticisme sobre la viabili-
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tat del referèndum. I aquestes
prevencions s’estan estenent entre les files del PDECat, la direcció del qual veu amb aprensió el
salt a la desobediència que es deriva de la convocatòria de la consulta. S’escampa el vertigen davant del referèndum.
Al PDECat hi ha, doncs, un
sector que s’alinea amb la prudència i que desitjaria unes eleccions abans que el referèndum,tot i que els resultats no es
presentin gaire encoratjadors,
mentre que d’altres, amb Puigdemont i Mas al capdavant, advoquen per un desenllaç èpic.
Aquestúltimsectorhafetarribar
al president que prescindeixi de
determinats consellers reticents
de cometre actes de desobediència a la legalitat vigent. El titular
d’Interior, Jordi Jané, i el seu
número dos, Albert Batlle, es-

Alguns al PDECat
teoritzen un avanç
electoral si ERC trenca
amb els socis per la seva
presumpta corrupció
tanenelseupuntdemira. Peròla
maniobra resultaria massa provocadora i el risc de suscitar neguit al cos de Mossos ara que
s’havia aconseguit un cert clima
de tranquil·litat desaconsellen
aquesta operació.
Cada vegada hi ha més dirigents i quadres intermedis del
PDECat que veuen amb angoixa
comesvaestrenyentelcamíiens
acostem al final de l’atzucac. En
aquests moments, per un motiu
o un altre, no són pocs a l’escenari independentista que desitjarien que passés alguna cosa que
obliguésalaconvocatòriad’eleccions anticipades i permetés estalviar-se el feliç xoc de trens.
Per això, alguns exconvergents
especulen amb el que pugui donar de si el judici del Palau de la
Música. Esquerra podria trencar el seu acord de govern arran
de les acusacions de corrupció
que sorgeixin a la sala de vistes?,
es pregunten. La veritat és que
les revelacions haurien de ser
molt greus per servir d’excusa a
un desenllaç ràpid de la legislatura, ja que les sospites sobre comissions il·legals a CDC no són
recents.
Probablement aquesta sortida
no és més que l’expressió de la
inquietud que es va apoderant de
bona part del PDECat a mesura
que avança el calendari i es tensen les costures de la legalitat.
Un flirteig amb la desobediència
que pot provocar la implosió del
partit.
mdgarcia@lavanguardia.es
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Enric Juliana

Els amants del 155

L’

escena podria corres- L’activació de l’article 155 de la Constitució plana cada vern espanyol, amb previ requeriment
al president de la Generalitat, dictés
pondre a una de les poques imatges que es cop més sobre la situació catalana. És un dispositiu copiat ordres “per al compliment forçós de les
conserven del mític literalment de la Constitució federal alemanya, que obligacions constitucionals”. Aquest
delicat punt de la Constitució del 1978
Nikola Tesla al seu lava ser copiat gairebé literalment de
boratori. L’oblidat Tesla torna a estar hauria d’aprovar un Senat espanyol gens federal
l’article 37 de la constitució federal
de moda. L’empresa capdavantera
alemanya, que inclou des del 1946 el
d’automòbils elèctrics als Estats Units
porta avui el seu nom. Nascut a Sèrbia moments, que aposta per una situació pot frenar. Ahir Equerra va celebrar un principi de “coerció federal” (Bunel 1856, súbdit de l’imperi austrohonga- límit que aconsegueixi obrir una nego- important acte de partit a Barcelona deszwang). El text redactat és gairebé
rès, emigrant i ciutadà de la gran nació ciació d’última hora amb l’Estat i creï per afirmar la seva personalitat i pro- el mateix, però el Senat espanyol no és
nord-americana, va dur a terme desco- escenaris inèdits en el sistema català de jectar-se com a força de govern. Ni en el Bundesrat alemany, com ara veurem.
L’article 37 alemany estableix que el
briments decisius per a l’ús massiu del partits. Per exemple, intentar la fusió somnis volen quedar-se dins de la gàbia
corrent elèctric altern. Va estar a punt de l’antiga CDC i ERC a l’interior de de Junts pel Sí, però no poden escapar- mecanisme de coerció federal ha de ser
de desbancar a Marconi en l’invent de Junts pel Sí quan tot entri en ignició. se corrent de l’invent convergent. Cin- activat per la cambra territorial on esla ràdio i va intuir moltes coses del fu- Mas vol ser el capità d’aquesta situació. quena bobina: la CUP franciscana i in- tan representats els lands (Bundesrat).
tur del món. Una de les seves obsessi- Encara que tot sembla esfondrar-se al surreccional. Han resistit. No s’han Són els estats federats els que autoritons era la transmissió sense fil de seu voltant, no es dona per vençut. Ter- trencat. I les coses són al terreny que zen el Govern federal a corregir l’estat
díscol. A Espanya es va voler copiar el
l’energia elèctrica. Va imaginar enor- cera bobina: la jove direcció del PDE- ells desitjaven. A veure qui frena ara.
mes torres que emetien llamps
jupiterins. Al seu laboratori,
les bobines intercanviaven
llampecs mentre ell llegia el
diari. Es va fer milionari i va
morir pobre. S’el van creure i
es van riure d’ell.
Últimament la política catalana s’assembla al taller
d’aquell geni turbulent. Cinc
bobines intercanvien llampecs
contínuament, sense que se
sàpiga molt bé en quin moment es produirà la descàrrega definitiva ni quines seran
les conseqüències. L’enginyer
Tesla ha sortit a comprar tabac
i el substitueix el jurista Carles Viver Pi-Sunyer, que
també té un aire de savi despistat. Pi-Sunyer dibuixa rutes
i circuits que uns encarregats
amb bata grisa intenten materialitzar. Aquesta setmana,
l’encarregat Jordi Turull ha
fet un bunyol mentre provava
de forçar el reglament del
Parlament. Pretén aprovar la
llei de bases de la independència catalana pel procediment
d’urgència, lligant de mans
l’oposició, que es quedaria
sense dret a esmena. La llei de
l’embut. A les ambaixades dels
principals països europeus
ULLSTEIN BILD / GETTY
han posat els ulls com unes taronges. Surt fum del laborato- L’enginyer nord-americà d’origen serbi Nikola Tusla al seu laboratori d’experiments elèctrics
ri. Es parlarà durant temps de
Se succeeixen els llampecs i hi ha ga- mecanisme alemany. Però sense fedeCat. Marta Pascal i David Bonvehí
l’error Turull.
Hi ha cinc pols emetent descàrre- intenten recol·locar l’accent centrista i nes d’article 155 en un sector de l’inde- ralisme. El Senat espanyol no és terrigues elèctriques. Primera bobina: el liberal en el relat convergent, pensant a pendentisme. Com pitjor, millor. Igni- torial. El Senat espanyol és avui una
president Carles Puigdemont, dispo- mitjà termini. No els espantaria passar ció, ignició, ignició.
cambra de reforç del partit governant,
El Club 155 té secció catalana, però la gràcies al sistema electoral majoritari.
sat al sacrifici (la inhabilitació) per des- l’oposició davant una Generalitat goprés retirar-se a Girona. Accepta caure vernada per una coalició d’esquerres, seva seu central es troba a Madrid. Ca- Si el Senat espanyol estigués format exi vol que l’acompanyi Oriol Junque- escenari que Mas i el seu cercle volen da setmana guanya nous adeptes. Uns clusivament per representants de la coras. Aquesta és una de les claus princi- evitar tant sí com no. Quarta bobina: per calculada estratègia. Altres per mal munitats autònomes, com a Alemanya,
pals per interpretar correctament el Esquerra Republicana, més robusta humor. Alguns, per desig de revenja. el Partit Popular avui no tindria majoque passa aquests dies dins del confús que mai. Amb el judici del cas Palau Hi ha una certa confusió sobre aquest ria absoluta per activar el 155. La conlaboratori català. Segona bobina: Artur obert en canal, ERC sembla tenir-ho tot article de la Constitució. La seva acti- ducció de la crisi catalana hauria de ser
Mas i el seu cercle de confiança, segu- a favor. Demà guanyaria clarament vació no suposaria la derogació de l’au- pactada. I tot seria força diferent al
rament el vector més actiu en aquests unes eleccions, però Junqueras ara no tonomia, sinó que permetria que el Go- laboratori Tesla.

Dante Fachín i Pablo Iglesias
Han aparegut turbulències en el
procés de fundació del partit dels
comuns, que suposarà l’articulació
orgànica de Barcelona en Comú,
Iniciativa, EUiA i Podem, sota el
lideratge d’Ada Colau i Xavier Domènech. Dante Fachín, secretari
general de Podem, no accepta el
mètode per a l’elecció de la direcció
del nou partit, proposat per Xavier

Domenèch. El dissident Fachín
considera que Podem, amb 15.000
inscrits a Catalunya, quedaria mal
representat. Aquests dies Fachín té
el suport de Pablo Iglesias, reforçat
secretari general de Podem a Espanya. Iglesias no dirigeix tots els
moviments de Fachín, però dona
suport a la seva posició. Podem vol
tenir més pes a l’interior dels comuns. Vella història de l’esquerra:
el PCE i el PSUC, el PSOE i el PSC...
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El PNB i França
En contrast amb la política catalana,
reconcentrada en si mateixa, amb
dificultats fins i tot per interpretar-se
a si mateixa, el grup dirigent basc
segueix amb extrema atenció l’evolució del marc europeu, amb excel·lents
vies de contacte a les principals capitals. El Govern basc i el PNB segueixen aquestes setmanes gairebé al
minut la campanya per a les eleccions

presidencials franceses. Ben connectat a París amb l’estat major de
la política francesa, el PNB manté
bona relació amb l’equip d’Emmanuel Macron, figura ascendent de la
campanya, i amb el seu nou i potser
decisiu aliat, el centrista François
Bayrou. Els nacionalistes bascos
també tenen una bona comunicació
amb Alain Juppé, que podria agafar
el relleu del candidat conservador
François Fillon.
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EL DIETARI D’‘EL MÓN’

Jordi Basté

Setmana 26: segurament una de les més
intenses dels últims temps. En l’inici del
judici pel cas Palau, parlem amb Fèlix
Millet. També ha estat la setmana de la
polèmica amb Hazte Oír i la de la decisió de
Luis Enrique de posar fi a l’etapa al Barça.

DILLUNS

Fèlix Millet
Ho hem aconseguit. Ha costat quatre anys de trucades al domicili de Fèlix Millet. En periodisme, un no pot acabar sent un sí.
Ja ho va intentar reiteradament el company David Jobé, però
Xavi Sala ha trucat a casa seva a l’Ametlla del Vallès i ha conversat sis minuts amb el protagonista d’aquesta setmana, en què ha
començat el judici pel cas Palau. Quan Sala comenta que ha
pogut gravar l’entrevista li pregunto: “La deixa emetre? I em
respon: “Esclar. Ha donat autorització”. Millet és llest, i les seves
paraules són la prèvia del que hem vist durant la setmana. “Estic
fotut, amb el fèmur destrossat”, ha dit. Tot és una estratègia, fins
i tot la cadira de rodes gairebé d’attrezzo. Setmanes abans caminava tranquil·lament pel carrer Calvet de Barcelona. Teatre.

DIMARTS

Pau Donés

ANDREAS RENTZ / GETTY

En Pau arriba sol. Sense representant, sense ningú de cap departament de premsa ni de l’editorial que li publica 50 palos ni de la
discogràfica que li edita el doble CD. Ningú. Em sorprèn. Té 50
anys i està formidable, el paio. Potser una mica més prim. Parlem del càncer, però sobretot de Jarabe de Palo. He llegit el llibre
i he rigut, sobretot quan critica els periodistes que fem determinades preguntes tòpiques. Una d’aquestes l’hi repeteixo: qui és
la Flaca? Riu i em sorprèn assegurant que és una cubana que es
diu Alsoris Guzmán i que la veurem en una pantalla si anem a
algun dels concerts que faran. M’assegura que ha organitzat la
gira amb els seus oncòlegs, fet que confirma que està molt millor
de la seva recaiguda. Una màquina de positivisme.

van fotografiar amb Reed Hastings i Ted Sarandos

DIMECRES

d’abril, i ja s’està preparant un
on lliurament per la confiança
e ha rebut. La història de quatre
nes que el 1928 arriben a Madrid
incorporar-se a la primera
mpanyia de telefonia espanyola
à protagonitzada per Ana Ferndez, Blanca Suárez, Nadia de
ntiago i Maggie Civantos.
Més novetats de Netflix són
w, una sèrie produïda per les
adores d’Orange is the new black
e parlarà sobre wrestling femela comèdia Girlboss, sobre una
e emprenedora d’èxit, protagozada per Britt Robertson; la coducció francesa The spy, la hisia de l’espia d’Israel Eli Cohen, i
hrillerMindhunter,ambquèDaFincher torna a les trames amb
assins en sèrie.
Va rebre un tracte preferent la
sentació de Por trece razones,
drama juvenil amb grans expecves basat en un best-seller de
criptor Jay Asher. La sèrie trac-

ta un tema poc habitual a la televisió, el suïcidi, i comença quan
un adolescent torna a casa i descobreix un casset gravat per una
amiga que es va suïcidar dues
setmanes abans en què explica les
13 raons que la van portar a prendre
la decisió.
Però Netflix no només es nodreix de sèries. A Berlín també es
van presentar dues pel·lícules amb
actors amb molt ganxo: Brad Pitt
protagonitza la sàtira bèl·lica Máquina de guerra, mentre que Will
Smith és al capdavant del thriller
policial Bright. A l’apartat de documentalsvadestacarFivecomeback,
una història sobre com Hollywood
va canviar la Segona Guerra Mundial, i viceversa, en què es retraten
les experiències de cinc directors
(John Ford, William Wyler, John
Huston, Frank Capra i George Stevens) que van anar al conflicte
bèl·lic i després en van explicar la
seva visió als americans.

THE AMERICANS
Escollida com una de les deu
millors sèries de la televisió actual
segons la llista de l’American Film
Institute (AFI), aquesta sèrie enfila
la seva recta final amb l’estrena
de la seva cinquena i penúltima
temporada. La ficció, ambientada
als anys vuitanta, recupera la
intriga d’espies: Matthew Rhys i
Keri Russell interpreten dos
agents encoberts del KGB instal·lats als Estats Units sota la
tapadora d’una família convencional americana.
CINQUENA TEMPORADA (VOSE)
FOX LIFE DIVENDRES 10, 1.15 h

Abel Mariné
Aquest catedràtic de nutrició i bromatologia el conec des que
Josep Cuní el va fitxar per als matins radiofònics de fa tres
dècades. Parla d’aliments amb coneixement i d’una manera
didàctica. Ha estat un èxit aquest matí a RAC1 parlar de les
llegendes de l’alimentació. Els oients pregunten, el professor
respon. Parla de l’obsessió que té la societat per buscar el cos
perfecte i l’angoixa de molta gent que està sempre fent dieta.
Explica la millor manera per saber si tens un pes correcte.
Apuntes el teu pes i el divideixes per l’alçada al quadrat. Si
el resultat dona entre 18 i 24,9 estàs en un pes ideal. Per sota,
estàs massa prim. Entre 25 i 29,9 tens sobrepès lleu. A partir
de 30, obesitat. Au, busqueu una calculadora.

DIJOUS

Luis Enrique Martínez
L’entrenador del Barça ha anunciat que ja n’hi ha prou. Que
al juny toca el dos. No m’estranya. Aguantar la pressió en
qualsevol primera línia és complex. En el cas de liderar un
club com el Barça, em temo que deu ser insuportable. Guardiola es va sentir buit, i Luis Enrique segur que també. El
periodista Oriol Domènech coneix bé l’entrenador asturià,
i avui al programa explica, amb Miguel Rico, Santi Segurola
i Joan Collet, que ja fa temps que tenia la decisió presa i que
ha aprofitat el moment oportú per elevar-la a pública. Quan
s’acaba la tertúlia continuem xerrant i decideixo que dimecres vinent aniré al Camp Nou a veure el Barça-PSG.
Lucho ha alliberat els seus jugadors. I si dimecres...?

DIVENDRES

Nacho Vidal
Això de la plataforma Hazte Oír és una broma de mal gust. Em
sembla terrorífic el que ha aconseguit aquesta gent, fins i tot un
tuit de Chelsea Clinton, filla de Hillary i Bill Clinton, en què
critica durament el ja desgraciadament famós autobús d’aquesta plataforma ultracatòlica. Divendres vaig parlar amb Nacho
Vidal, el productor i actor de cinema per a adults que té una filla,
Violeta, transsexual. Està trist i indignat. “La meva filla no és
feliç, és molt feliç”, diu. En Nacho és una de les imatges visibles
de l’associació Chryssalis, familiars de menors transsexuals:
“Aquests dies evitaré que la Violeta miri la televisió i vegi aquest
autobús passejant-se prop de casa”. I pregunta: “I si un dels fills
d’algun d’Hazte Oír tingués un fill trans? Com actuaria?”. Bingo.
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El ‘cas Palau’

de la Generalitat i dels seus mitjans
afins per convertir-lo en l’eix de la
política catalana, considera que el
sobiranisme està en deute amb ell.

L’ombra del 3%

L’ex no es resigna al paper ornamental a què el curs dels esdeveniments,
ncloent-hi la tempestuosa fundació
del PDECat, semblava condemnaro. D’aquí ve la seva omnipresència
en l’escena pública, que el judici del
9-N ha multiplicat fins a l’extenuació i que obstaculitza la consolidació de les cares noves del partit, com
a de la coordinadora general, Mar
a Pascal.
Davant la negativa de Carles Puig
demont a repetir com a candidat,
Mas acaricia la possibilitat de res-

catar els llorers perduts en un intent últim d’aconseguir el reconeixement que fins avui la història li
ha negat. Tret de sorpreses, ningú
al PDECat gosarà oposar-se als seus
plans, fins i tot sabent que l’ombra
del 3% l’eclipsa a ell més que a cap
altre líder convergent.
Aquesta setmana serà decisiva.
Si els Montull i Fèlix Millet confessen que part del desfalc del Palau
va servir per finançar il·legalment
la Convergència de Mas, l’impacte
inhabilitador sobre la seva figura
serà molt més gran que una eventual (i recurrible) condemna pel 9N. Només els fanàtics es creuran
que tot plegat va passar sense que
ell ho sabés.
@Enric_Hernandez

anys després

a catalana hauria firmat el pacte amb el PSOE
de recordar dues coses. Una, no hi
havia precedents que un partit comunista arribat al poder respectés
la democràcia. Dos, Franco tenia
suport europeu per anticomunista
i si l’oposició semblava dirigida pel
PCE se l’ajudava.

tAmbé CReiA que amb el

MARÍA TITOS

tes i la Seguretat Social, acostar-se a
aquest ideal.
La història li ha donat la raó. Ara
a crisi del 2008 i la globalització (els
salaris xinesos) obliguen a repensar.
Però diria que la socialdemocràcia
–malgrat tot– segueix viva, mentre
que l’URSS va morir, el comunisme
xinès és capitalisme sense llibertat
els experiments originals seguei-

Va fundar a l’exili l’MSC i
defensava la democràcia
l’Estat del benestar com
a via a l’ideal socialista

xen… als llibres. Aquesta va ser una
raó de la divisió de l’MSC entre socialdemòcrates i socialistes, aleshores
més a l’esquerra (Reventós, Obiols).
Pallach plantava cara. En un moment en què el PSUC dominava la
ntel·lectualitat, sostenia que els demòcrates havien de ser prudents. El
PSUC lluitava contra la dictadura,
un objectiu compartit, però s’havien

pla d’estabilització l’economia començava a créixer a l’haver-se enganxat a Europa. Franco no cauria
per la protesta dels desesperats. Si
perdia suport aniríem a una transició pactada per poder entrar a la
UE. Aquesta era la garantia democràtica davant la involució. Tenia
tota la raó. A Franco només el va
retirar la mort i l’esquerra –Carri
llo intel·ligentment el primer– va
acceptar la monarquia restaurada
per Franco amb un peatge: eleccions constituents.
Desitjava que la política catalana no depengués de Madrid, creia que el futur PSC no havia de perdre sobirania i advocava pel retorn
de Tarradellas i la Generalitat. Pensava que Pujol lideraria un centredreta al qual veia com un gran aliat davant el centralisme però també com un contrincant. Tarradellas
frenaria el pujolisme, però sempre
va valorar la Catalunya que Pujol
–el veia com un democristià laic–
podia encarnar.
¿Hauria subscrit el pacte PSCPSOE? El PSC havia de ser sobirà però la coordinació era obligada. I no
creia gaire en la capacitat de lideratge després demostrada –principalment el primer semestre del
77– per Felipe González. Però era
realista i Reventós i Obiols opinaven llavors el mateix sobre el PSOE.
Gran interrogant. H
Periodista.

oLGA

Merino

‘La traviata’
del 3% i aquí
no passa res

I

gual que els queixals del seny,
el telèfon fix és un vestigi de l’evolució: ja no hem d’esquinçar
trossos de carn crua, de la mateixa manera que ningú truca
a casa, tret de les mares i les companyies llauna a unes hores molt
concretes. Tot i així, l’altre dia
vaig picar: una immobiliària que
s’acaba d’instal·lar al barri. Un noi
educat, un pobre pencaire que
s’oferia a taxar el pis per si em decideixo a vendre’l. «No m’interessa, gràcies». Però abans de penjar,
l’empleat va pronunciar una cosa
més en un to entre la interrogació
i la treva expectant: «¿Encara
no?».
La crossa adverbial va sonar terrible per les advertències implícites: ¿sap que Barcelona s’està posant impossible?, ¿que el preu mitjà del lloguer ja se situa en els 800
euros? Glups. Amb les classes mitjanes pendent avall, no sap ben bé
fins on… ¿I si puja a taxar-lo? ¿Per si
de cas? Ni pel forro el pis valdria els
360.000 euros d’altri que Fèlix Mi
llet va desemborsar pel Retrat de la
nena Sardà, de Ramon Casas, dipositat al seu dia com a part de la fiança al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), juntament amb
Figura de dona, de Nonell. Dos quadros valorats en 750.000 euros, xavalla de la quantitat saquejada del
Palau de la Música quan les vaques
grasses tenien el personal entretingut amb el joc de la hipoteques.

eLL mAteix va anar a por-

tar els quadros en un cotxe particular, sense mesures de seguretat
i en dilluns. ¿A ell què li importa
que els museus no obrin els dilluns? El pobre Millet està envoltat de torracollons. Amb aquesta
mateixa cara, amb aquesta mateixa arrogància que diu «això és un
equívoc immens», ara va en cadira de rodes a un judici on ell i el seu
soci, Jordi Montull, amenacen d’estirar la manta. ¿I què? Encara que
cantin La Traviata del 3%, encara
que el chapapote de les comissions
il·legals ofegui Convergència, que
ara es diu PDECat, aquí no passa
res. La vida sigue igual, cantava Ju
lio Iglesias.
Es fa fosc. El noi de la immobiliària tanca l’oficina i jo baixo a llençar les escombraries pensant que
en el pitjor dels casos al MNAC li
toqui comprar els quadros perquè
puguem anar-los a veure. H
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Els tripijocs de Montull
En el cas Palau hi ha moltes cartes
que no lliguen. Després de vuit anys
d’estira-i-arronsa, ara ens surt el senyor Montull dient que vol negociar la culpa de la seva filla a canvi
d’involucrar CDC.
¿Gemma Montull va fer malament
la seva feina en benefici propi i en detriment del Palau o no? Proves, conclusions demostrades i sentència justa, i aquí s’acaba la història. ¿CDC va
lucrar-se amb els tripijocs de Montull? Doncs el mateix camí: proves,
conclusions demostrades i sentència
justa. No hi ha res a negociar.
La justícia no és ni ha de ser un
joc d’intercanvis.
PILAR PORCEL I OMAR
SABADELL
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TRIBUNALS

Àlex Solà

ADVOCAT DE LA FAVB AL JUDICI DEL PALAU

“Les condemnes no dependran
del que digui Gemma Montull”
MONTSE RIART
BARCELONA

Amb un quart de segle de carrera
com a advocat, Àlex Solà ha impulsat la investigació d’un dels grans
casos de corrupció de Catalunya, el
saqueig del Palau. Porta en nom de
la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona l’acusació popular.
Diu que la utilització que Manos
Limpias ha fet d’aquesta figura els
dona una responsabilitat extra.
Quan entra la FAVB al cas Palau?
L’escàndol del cas Palau va provocar
una indignació generalitzada. Hi havia la necessitat de fer alguna cosa.
Vam presentar la querella el 2010
perquè volíem assegurar que hi hagués una investigació transparent,
aclarir què havia passat i depurar
responsabilitats. I, en la mesura del
possible, és el que hem fet.
Què us trobeu quan entreu al cas?
El primer, les ganes expresses que no
hi entréssim: ens van fixar una fiança molt alta. No hi havia el Verkami
i la vam recollir a través de subscripcions populars. Després van voler
que ens ajuntéssim amb la Diputació
de Barcelona, però no era compatible. Ens semblava que havia fallat el
sistema de control de les institucions
públiques i no podíem anar agafats
de la mà d’una. Quan vam accedir a la
causa vam trobar la feina de rastreig
de Joan Llinares quan es fa càrrec
del Palau, localitzant i congelant les
proves. Contracta una auditora que
posa llum al que hi ha als calaixos.
Era un pou sense fons.
Us va sorprendre?
En el cas Palau hi ha dues sorpreses.
Una és que un prohom com Millet,
que se’l rifaven els patronats de les
fundacions per aconseguir fons, de
sobte passa a ser un bandoler. Tothom diu: “Ostres, no ens ho podíem
imaginar”. L’altre és que la investigació de les presumptes comissions
dona a entendre que això ho sabia
molta gent. Centrifugar els pagaments a través del Palau va empoderar Millet i Montull per dir: “Com
que ens necessiten per fer això, podem posar la mà a la caixa fins al colze, que som intocables”. S’ha de reconèixer que tenien una certa convicció íntima que el que feien era terriblement just perquè és veritat que
amb ells el Palau va passar de ser una
entitat en ruïnes a un negoci.
S’ha tret tot a la llum?
Tot no, força. Més que altres vegades. Per la magnitud del cas, s’hi van
invertir més recursos i el sentiment
d’impunitat de Millet va fer que ho
trobéssim gairebé tot documentat.

FRANCESC MELCION

Com que els vam enganxar el patrimoni, podrem recuperar gairebé
tots dels diners. Ara bé, no hem arribat a tot. El jutge admet que nou milions d’euros no se sap on són.
Teniu alguna tesi?
Està documentadíssim que part dels
diners venien de la doble certificació
de la reforma del Palau que va pagar el
ministeri de Cultura. És conegut que
hi ha un pacte amb Millet perquè, a
canvi de la subvenció, doni entrada a
l’expresident Aznar a la societat catalana. Millet es fa promotor de la FAES
i organitza sopars. Les factures de
l’obra es validen a Madrid però quan
arriben a la Fundació hi ha una certificació nova inferior. Són diversos milions d’euros de diferència que surten
en efectiu dels comptes del Palau. Hisenda no identifica on han anat a parar. Vam demanar esbrinar-ho però
s’hi van negar. Mai ho sabrem.
¿Manos Limpias ha fet mal a la figura de l’acusació popular?
L’acusació popular té rang constitucional des del 1812, però, com tots
els bons invents, se’n pot fer un mal
ús. Últimament tot s’ha judicialitzat. Si la política i la vida ciutadana
es judicialitzen, l’acció popular pot
donar un altaveu a qui la fa servir.
Aquest ús torçat ha fet que es qüestionés la figura però cal mantenirla. L’antecedent de Manos Limpias
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és un pes afegit en la responsabilitat
de la FAVB en el cas Palau. Hem de
fer una funció didàctica.
S’ha parlat molt d’eventuals confessions. Què n’espera?
Un canvi d’estratègia de la família
Montull, sobretot de Gemma
Montull, la filla, que no havia admès res. Confessarà, però tard.
Haurà de ser una declaració completa i jo l’espero llarga.
¿Una eventual rebaixa de condemna pot no satisfer la societat?
Totes les lectures seran legítimes.
La confessió, si arriba, no anirà més
enllà dels fets que s’estan jutjant. La
sentència i les condemnes no dependran de Gemma Montull, però
il·luminarà algunes proves que ja teníem. Independentment de la confessió, tenim indicis sòlids que permetran condemnes elevades. La
sentència no seria diferent si no
comptéssim amb la seva declaració,
però facilitarà les coses.
El cas Palau ha canviat les coses?
És evident que no: volíem millorar
el funcionament d’una entitat amb
capital públic i ha canviat, però no
gaire. Vam detectar finançament
il·legal d’un partit i sembla que no
n’hem après. Però cada vegada que
s’obre una investigació estem fent
net. Queda molt per fer.e

|

|

PAÍS: España
PÁGINAS: 4

5 Marzo, 2017

FRECUENCIA: Diario

Tal dia
com
avui fa...

O.J.D.: 26093

1

TARIFA: 1642 €

E.G.M.: 117000

ÁREA: 215 CM² - 20%

any
SECCIÓN: PUNT

Segon intent
Pedro Sánchez (PSOE) no obté
els suports necessaris en el
segon
intent per ser investit
DE
VISTA
president i en responsabilitza
Pablo Iglesias.

Full de ruta

10
anys

El PP i

L’ofensiva d
el volum a m
alguns mili
davant l’ho
ingressat l’

Tribuna

Jordi Grau

J. M. Solé i Sabaté. Catedrà

Aprofitem per
netejar

Q

ue Millet era un
canalla, en el sentit estricte del terme,
era sabut pels que tenen una mica de memòria i sabien de la
seva manera d’actuar. Però la seva
gestió a la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, la seva pertinença a
les principals fundacions del país i el
fet de tenir ben collats els quatre-cents
que remenen les cireres en aquest
país, li va permetre no només tenir
l’honor de rebre la Creu de Sant Jordi,
sinó també fer i desfer sense que ningú li preguntés gaire res. I això que el
maig del 1983 va ja tastar durant dues
setmanes la presó per unes acusacions d’estafa relacionades amb Renta
Catalana. D’aquí la memòria de què
parlava abans. Seguiré amb atenció el
que pugui sortir del judici a Millet i
Montull, tot i que es pot afirmar sense
cap dubte que són uns lladres perquè
ells mateixos ho han reconegut. El
gran interès mediàtic no és veure a
quant els condemnen i si realment
acaben d’entrar a la presó o, en el cas

Si algú va cometre actes
delictius, que pagui. Però que
paguin tots. S’investigarà
també la relació de Millet
amb José María Aznar, el seu
govern i la FAES?
de Millet, si aquesta salut amb què ha
estat jugant li permet fer el puta una
vegada més. El gran interès mediàtic
és veure quanta merda li cau al damunt a l’antiga CDC o al nou PDeCAT. I
veure si li poden demostrar o no judicialment el cobrament de comissions.
A pocs dies del judici pel cas Pretòria,
queda força clar que en aquest país es
van cobrar comissions. La majoria dels
que van governar. Caldrà veure com la
fiscalia afina el testimoni de Montull i
com s’ho fan per salvar la filla, que és
per on el tenen enganxat. Un moment
per recordar que si algú va cometre
actes delictius, que pagui. Però que paguin tots. S’investigarà també la relació de Millet amb José María Aznar i el
seu govern? La relació personal hi era.
Però el que caldria investigar és el paper de la FAES, la fundació que era del
PP i ara és d’Aznar, i la seva relació amb
els diners que va rebre el Palau del govern espanyol i el seu destí final, que és
tan poc clar com altres partides. Aprofitem per netejar la merda, si es demostra, però tota, no només una part.

P.57

Justícia?

F

rancesc Homs davant les acusacions
del Tribunal Constitucional ha actuat amb valentia, honor i fent un allegat per la defensa sobirana del Parlament. Siguin o no del seu parer concret, els
partits polítics catalans han donat un
exemple de defensa del valor de la democràcia, de les urnes i dels vots per damunt
d’amenaces i diferències entre ells. L’Espanya arcaica, la que va deixar un llegat profund d’intolerància i exclusió per qui pensa
diferent, sembla prendre cos amb el PP, C’s
i el PSOE. L’enfonsament del PSC sembla
inversemblant si no fos que és cert. És una
vergonya que té noms i cognoms, encapçalats per Miquel Iceta i la seva cort sucursal.
publicat a
La Veu de Catalunya, de Joan Maragall de
l’any 1909 La Ciutat del Perdó. Era la resposta davant la voluntat del corrupte règim d’Alfons XIII de llarga agonia d’executar Ferrer i Guàrdia, un crim d’Estat. Un
assassinat per intimidar tothom davant els
fets ocorreguts durant la Setmana Tràgica.
Hi hagué el silenci còmplice i impotent de la
Lliga Regionalista, però que com a mínim
en va treure el conjunt de mesures que pos-

RECORDARÉ L’ARTICLE MAI NO

sibilitaren la Man
Un exemple d’ad
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Catalana que el
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blicans queixant
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Núria del 1932, p
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vil. Semblant a av
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Només els Cebriá
nostàlgics reclam
lunya. Són els nu
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Només
cassolades?
b Estem assistint a una situació cada vegada més
greu: a més dels grans dèficits crònics en estructures
socials, sanitàries, escolars,
en el crèdit democràtic, en
les estructures que fan funcionar el país (trens, carreteres, energètiques), ara
sembla que la impunitat en
les estructures de la justícia
s’està afermant. La tolerància cap a la corrupció va des
dels impagaments de l’IVA
fins a les grans operacions
de grups financers i de personatges que mouen grans
quantitats de diners en pura
especulació que els representa uns enriquiments vergonyants. No anem bé i cada dia pitjor. El poble ras assisteix astorat, irritat, emprenyat, al que passa davant els seus ulls i les seves
orelles, però com a manifestació del seu malestar pro-

posa fer cassolades a les
nits.
Estem rodejats de llops
se’ns acut com a protesta
unes ingènues i puerils cas
solades. No! Per a quan altres manifestacions que du
guin els poders fàctics i els
estructurals a veure, i per
tant a creure, que alguna
cosa profunda es mou? No
ens en sortirem només am
cassolades!
JORDI BUFURULL GALLEGO
Barcelona

Tots tenim talent

b Hem tingut novament e
Mobile World Congress a
Barcelona i novament s’ha
obert la veda a la recerca d
nous talents, però sembla
que ens hem oblidat que
tots tenim talent en alguna
cosa i no només tenen talent els que estan en les no
ves tecnologies. El talent é
una cosa innata en totes le
persones, el difícil és sabe

Beatty, que es quien tuvo que tragarse el marrón en directo. Sea cual
sea el destino profesional del señor
Cullinan, esto no se le hace a una leyenda de Hollywood.
Una leyenda, todo hay que decirlo, un pelín especial, ya que el señor
Beatty (Richmond, Virginia, 1937)
es más admirado por su profusa y
variada
sentimental
5 vida
Marzo,
2017que por
las películas que ha protagonizado

derismo galopante no le impidió escribir más de 200
novelas,
entre las
PAÍS:
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por sus películas

queda diCho

J. Korwin-Mikke

EURoDIPUTADo PoLACo

«Las mujeres han
de ganar menos
que los hombres
porque son más
débiles, más
pequeñas y menos
inteligentes»

«Estoy jodido,
hecho una
porquería, quiero
acabar de una vez
con esta tortura»
Fèlix
Millet
EXPRESIDENTE
DEL PALAU
DE LA MÚSICA

Jordan Horowitz

Amrou Al-Kadhinte

Pedro Farré

«Esto no es
una broma,
‘Moonlight’
ha ganado el
premio a la
mejor película»

«En Hollywood
me han ofrecido
30 papeles de
terrorista»

«Gasté 40.000
euros de la
SGAE en
burdeles y
ahora quiero
ayudar a los
demás»

PRoDUCToR DE ‘LA LA LAND’
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ACToR DE oRIgEN áRAbE

Esperanza Aguirre

PoRTAVoz MUNICIPAL DEL PP

«¿Qué es Sex
Pistols?»

EXDIRECTIVo DE SgAE
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Ignacio Arsuaga

pResidente de hazte oíR

«La inquisición
gay ha impuesto
su dictadura»
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de Móviles fue
inaugurado por un
fijo: el Rey.
La mano de
Junqueras conecta
con el hombro de
Soraya. ¿Será que va
bien la Operación
Diálogo para
desconectarse de
Convergència?.
En Estados Unidos
hay dos tipos de
indocumentados:
unos llegan como
inmigrantes y otros
llegan a La Casa
Blanca.
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be– que te dé lo mismo Diane Keaton que Cher, Maria Callas que
Daryl Hannah o Brigitte Bardot
que Jane Fonda. Todos le envidiamos, incluyendo a Woody Allen,
pero, aunque solo sea por rencor,
no le incluimos en la lista de actores preferidos ni que nos maten.
Como director, por lo menos, es
responsable de una película magnífica, Bulworth (1998), sátira tronchante de la política norteamericana que pasó bastante desapercibida, tal vez porque, pese a proceder
de Hollywood, tenía una carga revulsiva y transgresora muy notable (es un caso parecido a Ciudadano Bob Roberts, de Tim Robbins, o
Idiocracy, de Mike Judge). Ni El cielo
puede esperar (1978) ni Rojos (1981)
tenían excesivo interés, aunque podrían considerarse obras
maestras en comparación con
su adaptación del cómic de
Chester Gould Dick Tracy, una
película tonta no, lo siguiente, pero que le permitió conocer a Madonna e incluirla en
la lista de las 12.000.

Retirado de la seducción
Nuestro hombre lleva retirado
de la seducción compulsiva desde 1992, cuando se casó con la actriz Annette Bening. Tienen cuatro
hijos y el mayor ha sido una fuente de problemas y disgustos para
el amigo Warren: nació como Kathlyn Elizabeth Beatty el mismo
año en que se casaron sus padres,
pero ahora se llama Stephen Ira
Beatty y es un feroz activista transgénero –se las tuvo con Chas, el hijo trans de Cher– al que el gran seductor intenta entender, pero parece que no con mucho éxito. El
hombre va para los 80 y ha tenido
una vida mucho más sencilla que
la de su hijo transexual: su presencia en la última ceremonia de los
Oscar podría haber sido una entrañable despedida de no ser
por el metepatas de Cullinan, al que, como la Academia rescinda el contrato de PwC, le auguro
un futuro infernal. H

Ignacio Arsuaga

pResidente de hazte oíR

«La inquisición
gay ha impuesto
su dictadura»

LA
SEMANA
EN

SIETE
TUITS

@jordievole
TV. Preparan un
programa dedicado
al presidente
de Murcia:
«Corrupción, qué
hermosa eres».
El PP se ofrece a
organizar la próxima
gala de los Oscar:
«A nosotros con los
sobres nunca nos
pasa nada».
Familia numerosa: la
de la corrupción. «La
Fiscalía pide 16 años
de cárcel para 6 hijos
de Ruiz Mateos».
Caso Palau: Montull
cree que la semana
que viene el juicio
será «más divertido».
Se rumorea que un
3 por ciento más
divertido.
Curiosamente,
el Congreso
de Móviles fue
inaugurado por un
fijo: el Rey.
La mano de
Junqueras conecta
con el hombro de
Soraya. ¿Será que va
bien la Operación
Diálogo para
desconectarse de
Convergència?.
En Estados Unidos
hay dos tipos de
indocumentados:
unos llegan como
inmigrantes y otros
llegan a La Casa
Blanca.
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negaré que lo he escrito
por risto mejide
@ristomejide

El tamaño sí im

N

o voy a repetir el mensaje filosófico
del autobús
transófobo,
porque es
precisamente eso lo que están buscando. Tampoco voy a perder mi tiempo y el
tuyo hablando de su organización
y de a quién representa, porque
ya han obtenido bastante publicidad gratuita hasta el día de hoy. A
parte de que me da pereza máxima la gente con la mente obtusa,
creo que les hacemos un gran favor cuando les damos precisamente lo que quieren. A los yonquis de
la atención hay que darles de todo
menos micrófonos y cámaras para que ocupen espacios informativos que deberían ocuparse de cosas más importantes.
Lo que sí voy a hacer es detenerme en un detalle que no he visto
escrito por ningún sitio, y que me
parece fundamental a la hora de
evaluar incidentes como el del autobús. Y es el tema del tamaño.
El tamaño sí importa. Para empezar, en márketing. Si el mismo
mensaje lo hubieran impreso en
pasquines entregados en mano o
en un simple tuit, no habrían obtenido ni la mitad de la mitad de
la repercusión. El hecho de que
plasmasen su estupidez sobre un
enorme autobús y lo pasearan por
las calles de la capital ha sido clave en el éxito de su campaña de
comunicación. En un momento
máximo de hype de las redes sociales, lo que más y mejor ha funcionado ha sido algo tan off-line como
un vehículo grande, ande o no ande. Buen ejemplo para los que siguen anunciando la muerte del
espot publicitario. Que se fijen en
el autobús de marras. Incluso ahora, detenido por orden judicial, sigue dando de qué hablar. Lo volverán a ﬂetar, y si lo aprovechan
bien, podrán estirar su campaña
algún mes más.
El tamaño sí importa. El tamaño en este caso, de la idiotez plasmada. Hablamos del contenido,
sí, pero también del continente. Y
es que el mensaje está dirigido a
los niños. Ese que no te engañen.
Porque ahí estamos acusados todos, los padres, los profesores, la
sociedad. Hacer propaganda ideológica para menores y sobre temas
tan serios como la identidad de género es de las cosas más repugnantes que se le pueden pasar a uno
por la cabeza. Los ultracatólicos
deberían estar más preocupados
por lo que tienen ciertos curas entre las piernas y por cómo lo usan
y sobre todo contra quién. Entonces quizás se ganarían algo del res-

peto perdido a golpe de autobús. Pero no, en vez de eso, nos intoxican
a todos con su visión deformada
del mundo. Y no a nosotros, sino a
nuestros hijos.
El tamaño sí importa. Porque encima tienen los santos cojones de
hablarnos de inquisición del colectivo gay. Manda huevos. La misma gente que nos hizo comulgar
con ruedas de molino durante toda nuestra infancia. Los mismos
que traumatizaron a toda mi generación haciéndonos creer que una
paja nos provocaría ceguera. Esos

del catecismo
al catetismo hay
solo una letra
de distancia.
Basta con
crucificar
la c cruel
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Arranca el juicio del «caso
Palau» con Montull dispuesto
a delatar a Convergència
El miércoles comenzó el juicio del «Caso
Palau» que sentó en el banquillo a los
saqueadores confesos Félix Millet y Jordi
Montull. Este último prepara un acuerdo
con la Fiscalía para que rebaje la pena a
su hija, también inculpada por desvío de
fondos, a cambio de desvelar cómo CDC
utilizaba la entidad musical como paraguas
para financiarse ilegalmente a través del cobro de comisiones por adjudicación de obra
pública. Por su parte, Millet también estaría
dispuesto a tirar de la manta e inculpar a
otros cargos de CDC a parte de su ex tesorero, Danil Osácar, que ya está enjuiciado.

Efe

Fundación Gala-Salvador Dalí

El Mobile supera el récord y alcanza los 108.000 visitantes
El Mobile World Congress (MWC) cerró el jueves sus puertas de la edición del 2017 con la
cifra récord de 108.000 asistentes, 7.000 más que el año anterior. El certamen, celebrado
en la Fira de Barcelona, expuso las propuestas de más de 2.300 compañías de la industria
móvil pero también de sectores como el automóvil, las finanzas y la salud.

Efe

Luis Enrique no
renovará con el Barça
Un nuevo cuadro de Dalí para Figueres

Tras la goleada (6-1) a su
equipo de origen, el Sporting
de Gijón, el técnico del FC
Barcelona, Luis Enrique,
anunció que al final de la
temporada dejará de ser el
técnico del club después de
tres años. «Les anuncio que
no seré entrenador del Barça
la próxima temporada», dijo.

Uno de los más desconocidos óleos de Salvador Dalí, un
retrato de su hermana pintado en 1925, fue subastado
esta semana en Londres alcanzando una cifra récord de
2,1 millones de euros. Fue la Fundació Gala-Salvador
Dalí quien pudo alzarse con esta pieza que solamente se
había podido ver en el año en el que fue pintada, fecha
en que fue comprada por 500 pesetas en las Galeries
Dalmau de Barcelona.
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Pilar FERRER

Carles Puigdemont, el mentiroso.
Artur Mas, el indeseado. Así definen
en privado numerosos dirigentes
de Esquerra Republicana a los dos
inquilinos de La Generalitat, antes
y ahora, en medio de una crisis sin
precedentes entre ambos socios de
un Gobierno que hace aguas por
todas partes. El pulso entre Convergència y ERC es un clamor y el divorcio es un hecho. Según fuentes
republicanas, los últimos escándalos de corrupción en Convergència,
los documentos contra su ex tesorero, Andreu Viloca, las desafiantes
comparecencias en el Supremo de
Mas y Francesc Homs, y sobre todo
el inicio del juicio sobre el «caso
Palau», el mayor expolio de dinero
desde la joya cultural barcelonesa
al partido convergente, han colmado la paciencia de Oriol Junqueras.
El líder de ERC y vicepresidente del
Govern prepara con astucia un
distanciamiento de CDC y trabaja
en forzar unas elecciones autonómicas que, según las encuestas, le
darían una clara victoria.
La semana negra de Convergència con las acusaciones Viloca, la
comparecencia de Homs ante el
Supremo con la petición fiscal de
nueve años de inhabilitación, y el
macro-juicio del Palau bajo la amenaza de «tirar de la manta» de su
antiguo número dos, Jordi Montull, han encendido las alarmas en
Esquerra. Las declaraciones en el
banquillo de Félix Millet y Montull,
máximos responsables del Palau,
vaticinan un calvario para el PDeCAT del que los republicanos quieren alejarse. «Este marrón no es
nuestro», aseguran en ERC. Dirigentes de varios partidos catalanes
coinciden en que a Junqueras le
interesa un adelanto de autonómicas que encubra el referéndum
ilegal. «Cuanto más tarde, peor para
nosotros», admiten en ERC conscientes de que las encuestas les son
favorables, pero con «el piso en los
talones» de los Comunes de Ada
Colau. Para Junqueras, el fracaso de
la consulta siempre sería atribuible
a Puigdemont, mientras él se erige
en interlocutor válido con Madrid.
El líder republicano exhibe un
talante mucho más moderado en
sus apariciones públicas. «Por
encima de ideologías somos personas educadas», asegura Sáenz de
Santamaría, a propósito de su amable fotografía con Junqueras en el
Mobile World de Barcelona. En
círculos de ERC, pero también en
sectores críticos de CDC, se critica
sin reparos a Puigdemont: «Miente
a todo el mundo y Junqueras es
mucho más serio», afirman. Según
su entorno, Junqueras está enormementemolestoconPuigdemont

Las mentiras del presidente de la Generalitat y la corrupción
de Artur Mas fuerzan al líder de ERC a unas elecciones

JUNQUERAS PREPARA EL
DIVORCIO DE PUIGDEMONT
Efe

Oriol Junqueras durante su intervención en el acto celebrado ayer por ERC en Barcelona

MANO TENDIDA A RAJOY... SÓLO CON REFERÉNDUM
El líder de ERC, Oriol Junqueras, tendió ayer la
mano para dialogar al presidente del Gobierno,
aunque también le ha advertido de que los
catalanes «nunca renunciarán al derecho a
votar» para decidir su futuro, es decir, al

por haber ocultado su entrevista en
La Moncloa con Rajoy. Pero, al mismo tiempo, sabe que esto le debilita enormemente ante la CUP, que
rechaza cualquier diálogo con
Madrid. «La CUP está de uñas con
Puigdemont y Junqueras lo aprovechará», advierten convergentes
muy críticos con Puigdemont y
Mas. A uno le censuran sus embustes y al otro, sus vínculos con la corrupción. Por ello, en la dirección
del PDeCAT aflora con fuerza un
movimiento que no quiere a Mas
de candidato y apuesta por nombres limpios de turbios asuntos.
Marta Pascal, coordinadora general
del partido, y Mercé Conesa, presi-

referéndum. En un acto en Barcelona destacó
que «Si el Estado español y sus aliados quiere
impedir (este derecho) no sólo no lo
conseguirán, sino que serán algo más débiles
porque estarán combatiendo la democracia».

denta de la Diputación de Barcelona, se perfilan como aspirantes,
una vez que Neus Munté ha quedado tocada tras su patinazo con el
desmentido del encuentro de
Puigdemont con Rajoy. «Ni se enteró, ni está a la altura», dicen sus
adversarios en Convergencia.
La desconfianza entre Puigdemont y Junqueras crece por momentos entre acusaciones mutuas
de enturbiar «el procés». Y a nadie
se le oculta la buena sintonía entre
Junqueras y Sáenz de Santamaría,
escenificada en Barcelona. En medios políticos y empresariales de
Cataluña cunde cada vez más la
idea de un adelanto electoral, que
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claramente beneficia al líder de
Esquerra . Aunque antes, opinan
muchos, Puigdemont y Mas se inmolen como mártires de la causa
soberanista. Fuentes cercanas a
ambos presidentes coinciden en su
estrategia: agitar la calle, choque de
trenes con Madrid y mantener a

«CUANTO MÁS TARDE,
PEOR», DICEN EN ERC
CONSCIENTES DE QUE
LAS ENCUESTAS LES
SON FAVORABLES

Mas como candidato aunque le
inhabiliten, algo que siempre podrá
recurrir ante el Supremo. De momento, Junqueras sigue como favorito en las encuestas, en una complicidad táctica con Colau, a quien
ve a menudo en privado, y elabora
con esmero su divorcio «sin retorno», de la antigua Convergencia.
El independentismo ha sufrido
un duro revés con el dictamen del
Consejo de Garantías Estatutarias, órgano consultivo de La
Generalitat que vela por el cumplimiento de las leyes catalanas,
el Estatuto y la Constitución, contra el referéndum. Pero mientras
Puigdemont ha tenido una agria
respuesta, desoye el aviso y proclama que convocará la consulta
«por encima de todo», Junqueras
ha sido más prudente al reafirmar
su apoyo a que los catalanes voten
su futuro, pero con el matiz de que
«el Govern siempre estudia los
dictámenes del Consejo de Garantías». La Mesa del Parlament,
con mayoría de Junts pel Sí, decidirá el martes si habilita un plazo
de tres días para presentar enmiendas al dictamen, algo que la
CUP desprecia tajantemente.
Para los antisistema es impensable «un paso atrás» y colocan de
nuevo contra las cuerdas a
Puigdemont bajo la amenaza de
tumbar los Presupuestos de La
Generalitat.
Con todo, lo que más preocupa
en ERC es la corrupción y lo que
pueda salir del juicio del Palau, que
esta semana promete ser de infarto
con las declaraciones de Montull.
La nueva dirección del PDeCAT
considera «muy irresponsable» la
gira internacional de Puigdemont
y Mas para vender «el procés». El
primero ya ha anunciado que no
será candidato, pero Mas quiere
serlo a toda costa.
De Puigdement, opinan que es
«un funambulista en la cuerda
floja». Y de Mas, lo tienen claro:
«Está desatado». El ex presidente
ha viajado ya a las Universidades
de Oxford y Harvard para abanderar «el procés» e insultar gravemente al Gobierno de Rajoy. Algo
que no ha gustado en sectores del
PDeCAT ni en Esquerra Republicana, una formación no envuelta
en asuntos sucios que apuesta por
un adelanto electoral con las encuestas a favor. A día de hoy, la
mayoría vaticina un Gobierno tripartito de izquierdas entre ERC, los
Comunes y tal vez el PSC, presidido
por Junqueras. En Convergéncia
admiten con pesar los malos augurios electorales hasta «extirpar
la fruta podrida». Y ello, añaden,
«estropea la cosecha para volver a
sembrar otro escenario político».
Cataluña necesita viento fresco
que sacuda las viejas ramas de la
corrupción.
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PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 222

8TV

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tertulia sobre los movimientos de los acusados del
Caso Palau, Montull y Millet de declarar a cambio de
una rebaja de penas.
Tertulia sobre los movimientos de los acusados del Caso Palau, Montull y Millet de declarar a cambio de una rebaja de penas. Análisis
de los documentos en los que se desgranan gastos como viajes a Polinesia. El Ayuntamiento quiere que se convoque el Patronato del
Palau para reclamar el dinero robado ya que el Palau se retiró de la demanda.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 129

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el Caso Palau, a 5 días de que los acusados
declaren, el intento de F.
En el Caso Palau, a 5 días de que los acusados declaren, el intento de F. Millet de pactara con la fiscalía ha fracasado porque ya
cuenta con las delación de los Montull. Gema Montull atribuye a Millet los 3 millones retirados de las cuentas del Palau en cash. Ha
presentado documentación sobre los gastos. Declararán contra Osácar también,
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PROGRAMA : LA NOCHE EN 24 HORAS
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divendres, 3 de març de
2017
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Antonio Papell critica a Félix Millet quien después
de haber expoliado el Palau de la Música se queja
de la lentitud de la justicia.
Antonio Papell critica a Félix Millet quien después de haber expoliado el Palau de la Música se queja de la lentitud de la justicia.
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Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El juicio del Caso Palau puede cambiar de rumbo
con las declaraciones de J.
El juicio del Caso Palau puede cambiar de rumbo con las declaraciones de J. Montull, F. Millet y G. Montull que podría revelar
información de la financiación irregular de Convergencia para conseguir una rebaja de pena de los 26 años que pide la fiscalía. Podría
revelar que D. Osácar era quien recibía el dinero para el partido. Decl. Catedrática Derecho penal UAB.
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El fiscal del cas Nóos, Pedro Horrach. EFE

Horrach lamenta que
no es jutgin les dones
de Millet i Montull
El Fiscal del cas Nóos creu que a la infanta

Cristina se la va tractar d’una manera «injusta»
EFE BARCELONA

■ El fiscal del cas Nóos Pedro
Horrach va assegurar ahir que a la
infanta Cristina «se l'ha tractat de
manera diferent i injusta» en relació amb d'altres casos semblants,
com l'espoliació del Palau de la
Música, on no s'acusa les dones
dels saquejadors confessos Fèlix
Millet i Jordi Montull.
En una entrevista a l'emissora
Catalunya Ràdio, Horach va llançar paral·lelismes entre el cas
Noos i l'espoliació del Palau de la
Música, el judici del qual es va iniciar aquesta setmana a la Ciutat
de la Justícia de Barcelona.
«El senyor Millet i el senyor Montull van crear dues empreses on figuraven com a sòcies i administradores les seves respectives dones. Vostè veu les respectives dones al banc dels acusats? En
aquest cas concret, en aquest cas
particular, crec que a la infanta
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Cristina se l'ha tractat de manera
diferent i injusta en relació amb
d'altres casos que hi ha a Espanya», va indicar.
En l'entrevista, Horrach també
ha afirmat que veu «molt difícil»
que Iñaki Urdangarin, condemnat a  anys i tres mesos de presó,
i el seu exsoci Diego Torres, amb
una condemna de  anys, puguin
acabar eludint l'entrada a la presó.
Cap ordre il·legal
Això no obstant, va admetre que
el va sorprendre que la sentència
negui que Urdangarin i Torres saquegessin les arques públiques de
les Balears i València.
Horrach ha insistit que no ha rebut mai cap ordre il·legal per part
dels seus superiors en aquest procés i ha apuntat que, si les hagués
rebut, com a fiscal disposa dels
mecanismes per denunciar-ho.
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uines setmanetes. Primer, els
judicis del -N a Mas, Rigau,
Ortega i Homs. I després el
presumpte finançament il·legal de Convergència, encarnat amb l'aixecament del secret del sumari del , l'inici
del judici del cas Palau i les noves dades
del sorprenent enriquiment de la família
Pujol-Ferrusola. I el més «divertit» està
per arribar, si fem cas de les paraules de
Jordi Montull i a l'amenaça de Fèlix Millet

Q

DEL 9-N A PALAU,
PASSANT PEL 3%
Josep Callol
PERIODISTA
@Josepcallol
jcallol@ddg.cat
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d'aixecar la catifa i treure la porqueria.
Aquí l'únic que no està disposat a parlar,
almenys pel que sembla de moment, és
l'extresorer de CDC, Daniel Osácar. El
que diran Millet i Montull –si és que mai
arriben a xerrar– és previsible a grosso
modo i només ho faran si els serveix d'alguna cosa. No hi ha gens d'interès de
col·laborar amb la justícia. Però arriben
tard, perquè en fase d'instrucció s'hauria
pogut aprofundir en les noves dades que

pensen revelar. Enmig del judici és més difícil i com a molt servirà per sustentar algunes de les proves o indicis. I Osácar? Ell
és la clau de tot, encara que ens vulguin fer
veure que són els altres dos. S'ho menjarà
tot? Explicarà de qui rebia les ordres? Està
disposat a anar a la presó per tapar els que
estaven a la cúpula del cas? És difícil creure que en els partits polítics manen els gerents, encara que últimament ho pugui
semblar. I si Osácar també busca un pacte?

La Vanguardia
Monográficos Especiales...
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SERGI

MERCI~

KLEIN

"Las nstrucciones penates continoan
s endo exces vamente Largas"
Sergi Merc~ Klein, abogado
especiaLista en Derecho Penal

ras cursar estudios de
Derecho y de CriminoLogia
y PoLitica Criminal en La
Universidad
de Barcelona,
Sergi Merc¢ KLein empez6 a
ejercer
de abogado en el a~o
1999 y, desde entonces,
siempre
Lo ha hecho en el ~mbito de[
Derecho Penal. En 2007 f:undo
su propio bufete,
SMK Advocats,
que cuenta con un equipo de seis
abogados.
-Uds. est&n especiaLizados en
Derecho PenaL...
Efectivamente, el despachose dedica esenciaLmente aL DerechoPenal. asesorandoy
de~endiendo tanto a particu[ares comoa
empresasUna parte de Los procedimientos
que LLevamosconsisten en La defensa pe
hal de proresionaLes por presuntos deLitos
cometidosen el ejercicio de su profesi6n.
TambiCn intervenimos en procedimientos
por deLitos econ6micos,
de[itos contra La ordenaci6ndeLterritorio o deLitos cometidosa
tray, s de Internet, o en procedimientospor
homicidiosy asesinatos,entre otros.

Mi~anco,Juan Antonio Roca, Mariso[ YagQeo
Sergio Ramos,entre muchosotros. En todos
eLLos hemosconseguido[a abso[uci6n de Los
periodistas.
-~Cu&tes son Las modificaciones
recientes m&s reLevantes
introducidas en eL C6digo PenaL?
La Ley Org&nica 1/2o15 supusouna revisi6n
muyextensa de[C6digo Penal La reforma su
puso[a desaparici6nde Las infracciones pena
[es constitutivasde faLta: se introdujo [a nueva
penade prisi6n permanenterevisable en supuestosde excepciona[gravedad;se revis6 [a
definici6n de asesinato,asi como[a regu[aci6n
de Los de[itos contra [a propiedad:tambi~nse
re~:orz6[a puniciondeLos deLitoscontra[a corrupcion; se comp[eto[a proteccionde Los menores frente a Los abusoscometidosa traves
de Intemet y [a proteccion de [as victimas en
materiade vio[encia de g~nero,etc.

-~Y cu&les son Las principaLes
novedades introducidas
recientemente en la Ley de
En.juiciamiento CriminaL?
Le destacotres modificacionesreLevantes:La
supresi6n de Los tCrminos"imputado"y "procesado"por Los de "investigado" y "encausado"; el reconocimientodeL derechodeL detenido a entrevistarse con su abogadoantes de
[a dec[aracionante La po[icia, [o quesupone
un avancepara La saLvaguardade Los derechos de[ detenido; y, fina[mente, otra modiFOTQGRAFJATONI SANTISO
ficacion es [a re[ativa a [a duracionde[a instrucci6n: se estab[eceque[as di[igencias de
-EL Derecho Penal sueLe asociarse a
de b~isbo[deSanLBoi de L[obregat: o en casos instrucci6n penal debenpracticarse durante
casos muy medi&ticos...
comoel de[ ginec6Logo acusado de abusar el p[azo m&ximode 6 meses. Si se decLara
EL Derecho Penal es muchom~samp[io que sexuaLmente
de numerosasde sus pacientes, que [a instrucci6n es especia[mente
comp[eja,
Los casos que aparecenen prensa, que sue
en el que actu&bamoscomoacusaci6n parLi
podr&aumentarseel periodo a 18 mesesSin
ten ser procedimientos reLacionadoscon La cu[ar y conseguimosque el ginec6Logofue- embargo,[a Ley prev~ que dicho p[azo tamcorrupci6n po[itica Pero es cierto quehemos ra condenadoa 8t a~os de prisi6n. Tambi~n biCn se puedeamp[iar, [o que ha provocaque
intervenido en numerososcasos medi&ticos, hemosdefendido a numerosos periodistas
[as instrucciones continQensiendo excesivacomoen el caso deL PaLaude [a MQsica,yen en procedimientos judicia[es por supues- mente[argas.
casos politicos, como[a operaci6nMercurio; tas vuLneracionesdeL DerechoaL Honor que
asi comoen casos de graves accidentes, co- han tenido contra, por ejempLo,Carlos Fabra,
www.smkabogados.com
moel ocurrido en el Lone[ de bateode[ campo Lydia Bosch,Francisco ~,[varez Cascos,Sito
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Corrupció.cat

L’espoli d’una institució

LLL

Aquells estius amb Millet
L’expresident del Palau va enviar cartes a Artur Mas i a José María Aznar per convidar-los a la
seva casa de Menorca H L’actual líder del PDECat va admetre haver-se reunit amb el saquejador

vidar-te, juntament amb la teva dona i amb qui tu desitgis, a sopar a la
terrassa de casa meva a Menorca,
on tots dos passem les vacances.
Jo tinc previst ser a Fornells [la localitat on estiueja també Mas] del 6
al 19 d’agost i, dins d’aquest període, deixo a la teva elecció el dia».
Set anys després, el juliol del
2013, quan ja era president de la
Generalitat, Mas va comparèixer
en la comissió d’Afers Institucionals del Parlament per donar explicacions sobre el cas Palau i va admetre que en alguna ocasió es va
veure a soles amb Millet fins i tot
a Menorca, on el saquejador confés del Palau estiuejava, encara que
no va concretar quan es van produir aquelles trobades. Sí que va
subratllar, no obstant, que mai va
parlar amb ell dels assumptes financers de CDC. «Ell sabia que jo
no tenia res a veure amb les finances del partit», va afegir el mandatari nacionalista.

Nova «vetllada»

FAMILIARITATS 3 Les cartes que Fèlix Millet va dirigir als seus «benvolguts amics» Artur Mas, José María Aznar i Ana Botella, entre el 2003 i el 2006.
ARXIU / AGUSTÍN CATALÁN

J. G. ALBALAT / RAFA JULVE
BARCELONA

Que Fèlix Millet no feia mai res sense calcular va quedar plasmat definitivament en la documentació
que van incautar els investigadors
del cas Palau. L’expresident de la
institució musical era un addicte
a la correspondència com a mitjà
per demanar favors i enfortir relacions amb empresaris i polítics de
diferent color. En les dues dècades
que el saquejador confés va dirigir
la Fundació Orfeó Català-Palau de
la Música Catalana van ser centenars les cartes que va enviar a algunes de les persones amb més poder
i influència a Catalunya i en el conjunt d’Espanya.
Amb data de 10 de juliol del
2006, el llavors prohom barceloní
va enviar una carta al «secretari general» de CDC que començava de la
següent manera: «Belvolgut amic,
t’adreço aquestes ratlles per con-

Horrach: «M’he
atipat de ser
fiscal. Necessito
aires nous»
33 El fiscal del cas Nóos, Pedro

33 José María Aznar i Ana Botella, a Navacerrada el 2005.

P.70

Horrach, va assegurar ahir que
s’ha «atipat de ser fiscal» perquè
els últims anys «han suposat un
desgast» i necessita «aires nous».
Així, va reiterar que pròximament
passarà a formar part de l’advocacia privada. En declaracions a
Catalunya Ràdio, Horrach va admetre que és «habitual» que els
fiscals anticorrupció rebin pressions, però va remarcar que aquestes solen provenir «de l’entorn
dels investigats», i no de les institucions. I va insistir que a la infanta Cristina se l’ha tractat de manera «diferent i injusta».

El 10 de juliol del 2003, el destinatari d’una altra carta de Millet va ser
el llavors president del Govern central, José María Aznar, a qui també
informava que passaria «uns dies
de descans» a Menorca. «Seria, per
a la meva dona i per a mi, un plaer que, tal com vam fer l’any passat, volguéssiu tornar a compartir
una vetllada amb nosaltres», afirmava. I atenció amb aquest «volguéssiu tornar a compartir», perquè demostrava que no era la seva
primera trobada a l’illa.
Els contactes de Millet amb Aznar no es limitaven a Menorca.
L’exdirigent del PP i la seva dona,
Ana Botella, havien visitat un any
abans el Palau de la Música per veure les obres d’ampliació que van
anar a càrrec de l’arquitecte Óscar
Tusquets. A part, l’exdirigent de la
institució musical va mantenir els
gestos de cordialitat un any després amb una carta a Botella que
acompanyava amb un exemplar
del llibre Mis ocho años en la Moncloa
perquè la dona de l’excap de l’Executiu central l’hi tornés dedicat
«per guardar-lo en un lloc destacat» de la seva biblioteca. H
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Fernando Ónega

El segle de les fòbies

A

part del cas Palau, a part de
les sentències del 9-N que
s’esperen, a part del divorci
real o aparent de Ciutadans i
el PP, anoto com a fet d’aquest temps el
floriment de les fòbies. No les fòbies
mèdiques ni les enteses com a “por intensa i irracional”, que diu el diccionari, sinó l’altra accepció: “odi o antipatia
intensos a algú o alguna cosa”. S’estan
introduint en la societat. Ja estan tocant la política, amb els seus riscos per
a la convivència. De vegades sorgeixen
de sentiments religiosos, com acaba de
passar amb l’autobús de l’associació
Hazte Oír, que va rebre el qualificatiu
de “transfòbic”. La terminació “fòbic”
aplicada a qui sent fòbia a algú, cada
vegada s’aplica a més persones i grups
socials. I no només a Espanya.
Què ha estat, per exemple, el Brexit?
La conseqüència directa d’una política
nacionalista i xenòfoba basada en l’odi
a Europa i l’europeuisme. Què està sent
la inquietant expansió de l’extrema
dreta per gairebé tota la Unió? El resultat de fòbies semblants a l’estranger, al
que és aliè, a tot el que sembla usurpar
la identitat nacional. Què és el triomf i
l’escàndol diari de Donald Trump? Un
programa de govern basat en fòbies: a
l’immigrant, al musulmà, a l’hispà i a
les potències exteriors; tot el que fa cridar a Trump “Amèrica, primer” i injecta en la societat un esperit bèl·lic

BORJA SUAREZ / REUTERS

La polèmica drag queen de Las Palmas

quan promet guanyar totes les guerres.
Les fòbies estan escrivint la història
d’aquest temps. N’hi ha a Espanya? Per
descomptat. No fa tant de temps estàvem parlant de “catalanofòbia”. Aparent o real, genèrica o molt minoritària
i pròpia d’uns quants radicals espanyolistes, ha contribuït a agreujar el primer problema polític i ha estat un instrument bàsic per construir una part de

l’entramat estratègic del sobiranisme.
En la política nacional hi apareixen indicis visibles als nous partits d’esquerra: el llenguatge de rancúnia que s’ha
sentit en la investidura de Rajoy; la
fòbia que sembren contra els partits
tradicionals, sovint presentats com a
delinqüents; les declaracions d’alguns
líders de Podem a qui un periodista
pregunta per Leopoldo López i responen criminalitzant una oligarquia
opressora espanyola que imaginen; la
rancúnia a la classe política visible a les
enquestes del CIS, als missatge penjats
a les xarxes socials, a les esbroncades a
l’adversari...
I després, en la societat, hi ha brots
esporàdics. Vull assenyalar-ne especialment tres: l’homofòbia, supervivent de temps foscos, i que encara no
ha acabat d’assumir els avenços legals
del govern Zapatero; les fòbies religioses, l’exponent de les quals ha estat
aquesta setmana en l’autobús esmentat
d’Hazte Oír i en la drag queen de Las
Palmas, amb un Crist crucificat i una
Mare de Déu i que es va comparar amb
les caricatures de Mahomam i la subterrània fòbia a l’immigrant, que ja
veurem en què desemboca si la Comissió Europea culmina el seu projecte
d’expulsar un milió d’indocumentats
sense dret a l’asil. Gràcies a Déu, no tenim una extrema dreta que atiï aquests
incendis. Però hi són.
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RETALLS
Bipartidisme. És com les meigas de Cunqueiro: no existeixen, però haberlas haylas.
Mireu com va funcionar per al Tribunal
Constitucional. Serà el Tribunal del PP i del
PSOE. La resta dels partits no existeixen.
Torracollons. És la definició de Ciutadans
que fan al PP per la seva actitud a Múrcia,
els aforats i la limitació de mandats. Albert
Rivera ha passat de ser soci preferent a ser
“el que fot i no ajuda”.
Llenties. Matís de l’entorn de Martínez-Maillo: les llenties del pacte amb Ciutadans no
eren les 150 mesures; només eren les sis sense les quals “no s’asseien ni a parlar”. Però
continuen sent llenties.
Homs. L’última paraula d’Homs davant el
Suprem podria haver estat un desafiament
per parlar del referèndum; però té raó quan
diu que la seva sentència influirà en la resta.
Es confirmarà si el Suprem l’emet abans que
el tribunal que va jutjar Mas.
Bèl·lic. Trump augmentarà la despesa de Defensa en 54.000 milions i parla de rearmament nuclear. Rússia també es rearma. Suèciarestableixelserveimilitar.L’OTANs’instal·la més a prop de Rússia. No és la guerra,
però anem fent provisió de queviures?
Zombis. Ansietat per saber què respon Rajoy
a la pregunta del senador de Compromís
Carles Mulet: “Quin protocol té previst el
Govern davant d’una apocalipsi zombi?”.
Aquesta resposta donarà l’autèntica talla
dels governants.
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Millet no implicara a Converg ncia
El ex presidente
del Palaubuscareducirsu condena
perosin alcanzara cargospoliticos
GERM~,N
GONZALEZ
BARCELONA
filtimos mandatos
de Jordi Pujolal
Traslas dosprimeras
sesiones
de1 frentede la Generalitat.
juicio por el llamadocasoPalaulos
Fuentes judiciales apuntanque
principales acusadoss61opiensan esta confesi6nse limitariaa confiren llegar a acuerdospara reducirla marlo queel fiscal EmilioSfinchez
posiblecondena.Primerofueronel Ulledexplicaen su calificaci6n de
ex directoradministrativo
del Palau los hechosy a destacarqueel
de la MfisicaJordiMontull
y su hija nieb) al quehacenreferenciavarias
Gemma
quienes intentaron pactar anotacionesmanuscritasatribuidas
conla Fiscalia y otras acusaciones a Jordi Montulles DanielOsicar,
una rebaja en la petici6n de pena, ex tesorero de CDC,tambi6nproqueoscilaentrelos 27y los 81afios cesadoen esta causa. Los Montull
de prisi6n. Acambio,los Montull no irian m~isalhi de relatar estas
estarian dispuestosa confesarque posibles irregularidades, por las
desviaronfondosde la instituci6n que Converg~ncia
se sienta en el
para fines privados,comoreformas banquillocomo
participea titulo luen sus domicilioso viajes en vaca- crativoy se le pidequedevuelva
6,6
clones, adem~isde implicara Con- millonesde euros, sin darmils deverg~nciaDemocriticade Catalu- talles sobre otros presuntoscasos
nya (CDC)en el presuntocobro
de corrupci6n.
Anteeste movimiento
del que fue
comisiones
por parte de la constructora Ferroviala cambio
de la adjudi- su manoderecha, Millet tambi6nha
caci6nde obrapfiblica durantelos realizadounacercamiento
a la Fis-

calia paraintentar unarebaja en la
penaque le solicitan. Adiferencia
de Montull,Millets61oampliariala
confesi6ninicial quehizo respecto
al desviode fondosy explicaria a
qu6finalidades personalesdestin6
los miles de euros quesac6 en met~lico de entidadesbancarias.
Enningfincaso el ex presidente
del Palauharia referenciaa CDC
y
a los supuestoscobrosde comisiones por adjudicaci6nde obrailegal
a trav6s del Palau, aunquevarias
fuentes apuntanque tampocodesmentir~i a Montullen su posible
confesi6n.Loque Millet quierees
conseguiruna rebaja de la casi seguracondenaque implicaria su ingreso en prisi6n, igual que Jordi
Montull,ya que s61opor el desvio
ya es superiora los dosaflos de carcel. E1fiscal pide27 afios y medio
paralos dosex msponsables
del Pa-

lau, mientrasque la acusaci6nparticular querepresema
a esta instituci6n reclama81 afios y la devoluci6n de 34millonesde euros.
Millet podfia admitiralgunosde
los gastos personalescon los casi
3,2 millones de euros que Gemma
Montullsac6 en 22 movimientos
de
una cuentabancariade la instituci6n entre 2004y 2007.La hija de
Montullasegur6que entreg6 este
dinero al emoncespresidente del
Palau,quelo destin6a viajes, comproso fiestas navidefias.
E1 tribunal de la Audienciade
Barcelonaque juzga este procedimientopot el saqueode la instituci6n escuchargtel pr6ximomi6rcoles la declaraci6n
de los tres principales procesados.Se espemque sea
(~divertido~,segfln vaticin6Jordi
Montulltras el final del primerdia
de este juicio.

El expresidente
delPalau
F~lixMilletIlegando
ensilla deruedas
al juicioporel saqueo
dela institucidn
cultural
el pasado
jueves.
EFE

Roca hizo una donaci6n tras una adjudicaci6n
LaGuardia
Civilindica
queel abogado
entreg5
a la fundacibn
CatDem
I0.000euros
trasIograr
uncontrato
6.6. BARCELONA
agentes encontraron informaci6n
E1 abogadoMiquelRoca tambi6n sobre diversas adjudicaciones y
apareceen el sumariodel caso 3% concursos
pfiblicosentre los queespor una donaci6nquehizo a la fun- taba este ((contratoparala prestadaci6n CatDem-vinculadaa CDC- ci6n del servicio de gesti6ncomerde 10.000euros en 2011pocodes- cial, de asesoramiento
y mediaci6n
pu6sde que su despachorecibiese, en la alienaci6ny arrendamiento
sijunto a otto consultoria,unaadjudi- multgtneode determinadosinmuecaci6npfiblica de 90.000eurosmils bles propiedadde la Generalitab),
IVApor parte de la Genemlitat.
en un momento
en que la AdminisEnel registro del despacho
del ex tmci6ncatalana queriavenderpartesorerode CDC
AndreuV’floca,los te de su patrimonio.

Laadjudicaci6n
se realiz6 el 7 de
noviembre
de 2011y el 18 del mismomesla cuenta de la fundaci6n
CatDemrecibi6 una donaci6n de
Rocade 10.000euros. Tras conocerse esta informaci6n,adelantada
por El Confidencial, el abogado
emiti5un comunicado
en el que admite que hizo la donaciSna CDC
aunquefue ~a titulo personal al
partidopolitico del quehe sido cofundadory lider duranted6cadas>>.
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Adem~is,
afiade que (~es una donaci6n legal, declaradafiscalmentey
completamentetransparente~ y
quiso desmentirque la entrega de
dinero ~est6 vinculada a ninguna
de mis actividadesprofesionales~.
~Nunca,
ni directa ni indirectamente, he realizadodonaciones
a partidos politicos como
contraprestaciones a contmtospfiblicos. Cualquier
afirmaci6nen sentidocontrario es
falsa~, destac6Roca.
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ENTREVISTA

Josep Rull
CONSELLER DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Dictamen “Tenim clar que el referèndum el farem segur. És una decisió política inalterable” Cas Palau “No s’ha pogut
acreditar que hi hagi hagut cap adjudicació d’obra pública arbitrària. El procés administratiu és molt taxat i garantista”

“Inhabilitacions? Estem disposats
a arriscar-ho tot a nivell personal”
ANTONI BASSAS
BARCELONA

Josep Rull (Terrassa, 1968) és conseller de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya i exdirigent de CDC. Està convençut que el
Govern tirarà endavant el referèndum i acusa l’Estat d’incomplir reiteradament els seus compromisos
en infraestructures clau com el corredor mediterrani.
Després de conèixer l’informe del
Consell de Garanties, ¿creu que
encara és possible convocar un referèndum sobre la independència?
Tenim clar que el referèndum el farem segur. Utilitzarem el que ens
diu el Consell per fer-ho millor. La
pretensió de fer el referèndum és
inalterable. És una decisió política.
Mirarem què ens diu el Consell, ho
tindrem en compte i prendrem les
decisions que s’hagin de prendre
amb l’objectiu que el referèndum es
faci de la manera més impecable i
sòlida. Fins a l’últim moment insistirem que és possible fer-ho dins del
marc jurídic espanyol. I si no fos
possible, tenim dues opcions. Resignació o sobirania. Nosaltres sempre
escollirem la sobirania i el futur.
L’oposició i Madrid ja han posat el
crit al cel pel fet que JxSí vulgui
compactar en un dia l’aprovació de
les lleis de desconnexió.
Amb la proposta de modificació de
reglament del Parlament la pretensió és que tothom jugui amb les mateixes condicions, el Govern i els
grups parlamentaris. Al contrari del
que es diu, amb aquest mecanisme
volem donar més capacitat de fer
coses als grups parlamentaris i que
juguin amb les mateixes capacitats
que el Govern.
Però ja sap que en el relat això es
pot reduir fàcilment al fet que una
cosa tan important com la independència la volen fer en un sol dia
i saltant-se els procediments...
Però aquesta legislatura no és d’un
sol dia. Té molts elements de treball. És molt clar que aquesta expressió democràtica cada vegada
més àmplia no pot quedar en via
morta per uns criteris jurisprudencials més que discutibles, ni que
amb uns criteris polítics d’imposició es digui que no hi ha marge. És el
dilema que li deia. Resignació o futur. Per tant, hem de buscar els me-

FERRAN FORNÉ

pi democràtic i amb una mobilització molt àmplia, estic convençut
que no seran capaços de fer-ho.

canismes sòlids en termes democràtics, però hem de canalitzar
aquesta voluntat. En el cas del Regne Unit, els referèndums no tenen
caràcter vinculant. El que fa que tinguin caràcter vinculant és l’actitud
de maduresa democràtica que té
aquell sistema polític. I aquí no hi ha
la voluntat de fer-ho. I és absurd.

Comparació
“Si al nord de
València hi
Però això pot provocar que l’auto- hagués
nomia de Catalunya quedi inhabi- l’Aragó, el
litada, des dels membres del Parla- corredor ja
ment fins al mateix Govern.
estaria acabat”
En som molt conscients i estem determinats a fer-ho. Però el nivell
d’impacte serà inversament proporcional a la capacitat de mobilització
de la gent en base ja no a la independència, sinó al principi democràtic.
Això té dues virtuts. Eixampla la base a nivell de país i pot assolir uns
grans nivell de comprensió i solidaritat a nivell internacional. Aquesta ha
sigut l’aposta que hem fet. Estem disposats a arriscar-ho tot a nivell personal sobre la base de la democràcia.

El país també s’arrisca a perdre
l’autogovern.
Si ho fem d’una manera intel·ligent,
amb tot el suport popular al princi-

Si vols mirar
l’entrevista
sencera,
entra a

l’
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La setmana que ve Jordi Montull
pot implicar CDC en el cobrament
de comissions en l’adjudicació de
concessions d’obra pública per salvar la seva filla. Hi ha base?
¿Sap com s’adjudica l’obra pública
d’aquest país? No l’hi diu un exresponsable de CDC, sinó el conseller
de Territori i Sostenibilitat, que coneix perfectament el sistema d’adjudicació. El procés és molt taxat i
garantista. Hi ha una mesa de contractació abans i ara en què no participen càrrecs polítics. No s’ha pogut acreditar que hi hagués hagut
cap adjudicació arbitrària. Joaquim
Nadal, el meu predecessor, s’expressava en uns termes similars. Pere Macias i Felip Puig, també.
Per tant, ¿no li preocupa el que pugui explicar Jordi Montull la setmana que ve al judici?
En funció del que expliqui tindrà
una atenuació molt substancial de
pena. Té un punt singular. Què és el
que vull, i el que vol la majoria de
gent del país i de l’antiga CDC? Que

es faci justícia d’una vegada per totes. Que s’escateixi la veritat i les
responsabilitats que pertoquin. No
ens ha de fer por si la justícia té com
a objectiu saber la veritat. Els primers interessats que això s’escateixi som el conjunt de ciutadans del
país i de l’antiga CDC.
El ministeri de Foment ha dit que
el 2018 el corredor mediterrani no
estarà acabat.
No, això ho té molt clar. És un autèntic escàndol. Si al nord de València, en lloc d’haver-hi Catalunya hi
hagués l’Aragó, el corredor mediterrani i l’AVE ja estarien construïts
des de fa molts anys.
Dilluns hi ha la cimera per parlar
del pla de qualitat de l’aire. Quines
decisions s’hi prendran?
Hem de fer un canvi de model. S’ha
d’oferir una alternativa amb capacitat i un preu de transport públic
adequat per quan es limiti l’accés a
la ciutat de Barcelona dels vehicles
privats més contaminants. Cal distribuir les entrades i sortides de la
gent per anar a la feina, perquè el
transport públic té més capacitat
per absorbir aquests fluxos.e
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pareumàquines
ÀLEX GUTIÉRREZ (@ALEXGUTIERREZM)

Una juxtaposició maliciosa
de títol i subtítol

EL MUNTATGE és l’arma oculta
del cinema, que fa emergir un nou
significat a partir de la juxtaposició
de dues imatges no relacionades.
Veiem la cara d’un actor, després un
plat de pollastre i entenem que el
pobre home té gana, encara que la
seva expressió fos neutra. En periodisme passa el mateix, i els diaris ho
aprofiten. Titular destacat de portada d’El País: “Mas es prepara per
tornar a ser candidat a la Generalitat”. Subtítol: “L’expresident del
Palau de la Música de Barcelona es
planteja confessar davant del fiscal
les comissions il·legals de Convergència”. Habitualment el subtítol
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amplia la informació del títol. No
pas aquí: la relació entre les dues notícies és només tangent. Esclar que
una sentència pel cas Palau que esquitxi l’extinta CDC dificultaria una
eventual candidatura de Mas. Però
el diari, en enganxar els dos titulars,
ja dictava condemna per a Mas, sense que el jutge ni tan sols l’investigui. La portada no explicava la realitat, sinó que aspirava a crear-la.
Mentrestant, els altres tres diaris
de Madrid obrien de forma destacada amb el mateix tema: la crisi entre
PP i Ciutadans, a causa de l’imputadíssim president murcià, que els
populars s’entesten a mantenir. Tenint en compte que Rajoy manté les
claus de la Moncloa perquè Rivera
ho permet, que el partit taronja escenifiqui un cop de porta sembla rellevant. Però vet-ho aquí que El País no en feia primer tema de portada, ni segon, ni tercer, quart o cinquè. Ho relegava a un titular petitet
d’un raconet. I quan dic petitet, vull
dir petitet: si el regle i la calculadora no m’enganyen, el titular ocupava el 0,28% de la primera pàgina. Cal
deduir que el diari no volia alimentar el fantasma d’unes noves eleccions. El fet que Susana Díaz encara
tingui molt verd el seu assalt al càrrec de candidata monclovita probablement hi té alguna cosa a veure.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 38

TVE1

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Un pacto entre la familia Montull y la fiscalía podría
alterar el orden de declaraciones en el "caso Palau".
Un pacto entre la familia Montull y la fiscalía podría alterar el orden de declaraciones en el "caso Palau". La ex directora financiera del
Palau de la Música G.Montull confesaría desvíosd e fondos hacia CDC, su padre J.Montull lo ratificaría y el ex presidente del Palau
F.Millet sería el 3º en declarar.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (MAGAZINE)
DURADA : 359

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Empar Moliner habla sobre Félix Millet, autor
confeso del saqueo del Palau, y sobre el misógino
discurso de un europarlamentario polaco que
defiende que las mujeres deben cobrar menos
porque son ....
Empar Moliner habla sobre Félix Millet, autor confeso del saqueo del Palau, y sobre el misógino discurso de un europarlamentario
polaco que defiende que las mujeres deben cobrar menos porque son menos inteligentes y más débiles.
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24 Horas

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA TARDE EN 24 HORAS
DURADA : 42

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Segunda sesión del juicio por el caso Palau en la
que han terminado las cuestiones previas.
Segunda sesión del juicio por el caso Palau en la que han terminado las cuestiones previas. El fiscal se ha opuesto a la petición de las
defensas que consideran que algunos de los delitos han prescrito.
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ANTENA 3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ESPEJO PUBLICO (TERTULIA)
DURADA : 333

divendres, 3 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Pau Molins, abogado de la infanta
Cristina y ex abogado de Fèlix Millet.
Entrevista a Pau Molins, abogado de la infanta Cristina y ex abogado de Fèlix Millet. Explica que en 2009, cuando explotó el caso,
Montull y Millet le encargaron la defensa de este caso penal, pero en julio de 2010 dejó la defensa. En el despacho algún abogado
continuó llevando a los Montull hasta hoy. Señala que lo que hoy publica "La Vanguardia" no tiene por qué suponer un enfrentamiento.
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