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TRIBUNALS

MONTSE RIART
BARCELONA

Ni la primera ni la segona sentència que absolien l’excúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona pel cas de l’hotel del Palau de la
Música satisfan la fiscalia. El ministeri públic va tornar a demanar ahir
al Tribunal Suprem que obligui els
jutges de l’Audiència de Barcelona a
refer el seu pronunciament sobre el
cas per tercera vegada. El Suprem ja
havia ordenat al tribunal barceloní
modificar la seva primera resolució
del cas, que a més d’exculpar els
exresponsables municipals, amb
Ramon Garcia-Bragado al capdavant, deixava el càstig per als dos saquejadors confessos del Palau de la
Música, Fèlix Millet i Jordi Montull, en una pena d’un any de presó.
La condemna està molt lluny de la
dècada entre reixes que havia demanat la fiscalia. “Som davant d’una
operació molt especulativa que es
va fer sense aportar cap capital”, va
justificar ahir el representant del
ministeri públic en una vista a Madrid, davant del jutge del Suprem,
Manuel Marchena, que és qui haurà de decidir si el cas encara té recorregut judicial.
La història del projecte fallit de
l’hotel del Palau es remunta al 2003.
Millet i Montull van arribar a un
acord amb La Salle per comprar dos
edificis pròxims a la institució i aixecar-hi un hotel. L’operació immobiliària requeria un acord amb la
Generalitat i l’Ajuntament per canviar els usos dels terrenys. Segons la
fiscalia, els dos exresponsables del
Palau van acabar traspassant la titularitat del projecte a un promotor
hoteler, d’esquena a gairebé tothom, per embutxacar-se una comissió de 900.000 euros. Però l’operació se’n va anar en orris quan els
Mossos van trobar la documentació
en l’escorcoll al Palau de la Música,
després que esclatés l’escàndol de
l’espoli de la institució. La tesi de la
fiscalia és que l’excúpula d’Urbanisme de l’Ajuntament estava al corrent del canvi de propietat i, tot i així, va tirar endavant un projecte que
havia deixat de ser d’interès públic.
Però l’Audiència de Barcelona va
acabar sentenciant que el fet que ho
sabessin o no era “irrellevant” i va
donar tota la culpa de les irregularitats a Millet i Montull, i els va imposar també una multa de 3,6 milions
d’euros i 901.000, respectivament.
Nova acusació de falsedat

La fiscalia no tan sols va demanar
ahir al Suprem revisar l’absolució
de l’excúpula d’Urbanisme de
l’Ajuntament. També va insistir que
Millet i Montull van amagar les seves veritables intencions d’enriquir-se amb l’hotel del Palau, venent-lo com un projecte d’interès
públic en el qual participaven “desinteressadament”. Per això ara els
acusa de falsedat i demana que els
incrementin la condemna. El fiscal
va recordar al tribunal que el cas de

El fiscal vol més
pena per a Millet

El ministeri públic demana una tercera sentència amb
més condemnes pel cas de l’hotel del Palau de la Música

El cas que va portar
Fèlix Millet a presó

09-06-10

El fiscal es querella contra
Fèlix Millet pel cas de l’hotel
Deu mesos després que els Mossos entrin al Palau per l’espoli,
el fiscal acusa Millet d’irregularitats en l’obra fallida d’un hotel
i la jutge obre una investigació.

17-06-10

La jutge envia a la presó
els exresponsables del Palau
Tot i que el cas és més petit que
el saqueig de la institució, la jutge Míriam de Rosa envia a la
presó Fèlix Millet i Jordi Montull. S’hi estaran 13 dies.

30-06-10

El cas esquitxa l’excúpula
d’Urbanisme de l’Ajuntament
La jutge imputa l’extinent d’alcalde, Ramon Garcia-Bragado
(PSC), el seu segon, Ramon
Massaguer, l’exdirector jurídic,
Enric Lambies, i un arquitecte.

08-06-12

La fiscalia demana presó per
a tots els acusats
Després que la jutge enviï el cas
a judici, el fiscal Antoni Pelegrín
demana 4 anys i mig per a l’excúpula d’Urbanisme i fins a 10
per a Millet i Montull.

24-02-14

Comença el judici a
l’Audiència de Barcelona

Fèlix Millet, exresponsable del Palau de la Música i saquejador confés de la institució,
sortint de la Ciutat de la Justícia l’octubre del 2009. FRANCESC MELCION

l’hotel s’ha d’emmarcar en una investigació “més complexa”, la de
l’espoli del Palau de la Música –reconegut per Millet i Montull– i el
suposat finançament irregular de
Convergència, que encara està pendent de judici. Tot i que la causa de
l’hotel tenia menys envergadura
que aquesta macroinvestigació i que
va aparèixer més tard, és l’única que
va portar els saquejadors confessos
de la institució a la presó durant 13
dies, l’estiu del 2010. Si ara s’incrementés la condemna per falsedat,
Millet i Montull podrien sumar més
de dos anys de presó i haver d’ingressar entre reixes. L’advocat de
l’acusació popular, que representa
les associacions veïnals de Barcelo-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Canvi
El fiscal creu
que l’operació
de l’hotel
era “molt
especulativa”

na, Àlex Solà, va insistir en la responsabilitat de l’exdirector jurídic
de l’Ajuntament, Enric Lambies.
Per la seva banda, les defenses van
insistir a desvincular el cas de l’hotel de l’espoli del Palau. “Som davant d’un interminable procés que
sembla que no arribi al final per
aconseguir a qualsevol preu una
condemna”, es queixava l’advocat
de Garcia-Bragado, Francesc Jufresa. Mentrestant, els lletrats de Millet i Montull van demanar al tribunal que anul·li la sentència i absolgui els seus clients. A més, van recordar que els exresponsables del
Palau no s’han pogut defensar del
nou delicte de falsedat que ara els
atribueix el fiscal.e

Quan la declaració de Millet
sembla imminent, l’exresponsable del Palau es trenca el fèmur
i el judici s’atura. Es reprendrà
amb Millet en cadira de rodes.

28-05-14

L’Audiència de Barcelona
absol l’excúpula d’Urbanisme
El tribunal imposa un any de
presó a Millet i Montull i exculpa els excàrrecs. El Suprem els
obliga a refer la sentència.

23-04-15

La segona sentència ho manté
tot igual
L’Audiència refà la sentència
però torna a absoldre els excàrrecs. Les acusacions presenten
un nou recurs al Suprem.
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El ﬁscal demana una
tercera sentència per
la condemna de Millet
 El Tribunal Suprem revisa una altra vegada la decisió de l’Audiència

de Barcelona sobre el tràfic d’influències de l’hotel de luxe del Palau
ACN
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El ﬁscal va demanar ahir al Suprem que obligui l'Audiència de
Barcelona a redactar una tercera
sentència sobre el cas de l'Hotel del
Palau, en el qual va absoldre l'antiga cúpula d'Urbanisme de Barcelona i va condemnar els exresponsables del Palau de la Música
a un any per tràﬁc d'inﬂuències.
El ﬁscal va demanar, en el judici
per les irregularitats en la tramitació d'un hotel de luxe al costat del
Palau de la Música barceloní, penes de deu anys de presó per als
exresponsables del Palau Fèlix
Millet i Jordi Montull, i més de quatre per als exresponsables d'Urbanisme de Barcelona.
Després del judici, en la primera sentència l'Audiència de Barcelona no va acceptar les tesis de
l'acusació i el Ministeri Públic va
recórrer al Suprem, que va obligar
el tribunal català a tornar a redactar el veredicte responent adequadament als arguments del ﬁscal. No obstant això, el ﬁscal tampoc va quedar satisfet amb aquella segona sentència, de manera
que el Tribunal Suprem va revisar

Millet i Montull durant el judici del març del 2015.

ahir una altra vegada la decisió de
l'Audiència de Barcelona sobre
aquest cas. El representant del Ministeri Públic considera que aquesta segona sentència segueix sense
fonamentar el rebuig dels seus
arguments, per això en demana
una tercera. A més, en el seu recurs
ha canviat l'acusació respecte a Millet i Montull i ara els acusa del delictes de falsedat.
De la seva banda, els advocats

de la cúpula d'Urbanisme van defensar que l'Audiència de Barcelona, al seu criteri, ha fundat perfectament el segon veredicte absolutori. A més, van cridar l'atenció sobre fets com que no es va
modiﬁcar la qualiﬁcació del sòl implicat en l'operació o també que
«l'espoliació» del Palau de la Música per part de Millet i Montull és
un cas completament diferenciat
de l'Hotel del Palau.

ENT DE LES MALALTIES
N ELS JOVES
PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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E1fiscal pide
unatercera
sentencia
sobreel hotel
del Palau
Expansi6n.
Barcelona
E1fiscal pidi6 ayeral Tribunal
Supremo
(TS) que obliguea
Audienciade Barcelonaa redactar una tercera sentencia
sobreel casodel hotel del Palau de la MfisicaCatalana,en
el queabsolvi6a la antiguacflpula de urbanismodel Ayuntamientode Barcelonay conden6a los exresponsablesdel
Palau, F~lix Millet y Jordi
Montull,atm afio de cfircel
portrfifico de intluencias.
Enla primerasentencia,la
Audiencia de Barcelona no
acept6las tesis de la acusaci6n, y el MinisterioPflblico
recurri6 ante el Supremo,
que
oblig6 al tribunal catalan a
volvera redactarsu fallo respondiendo adecuadamentea
los argumentos
del fiscal, informaEfe.
Sin embargo,el fiscal tampoco qued6 satisfecho con
aquel segundofallo, de modo
que el TSrevis6 ayer otra vez
la sentencia de la Audiencia
de Barcelonasobre este caso.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Shooting

defensa de los derechos humanos
para desaconsejarla en personas
vulnerables, con dolencias cardíacas, problemas mentales o
bajo los efectos del alcohol o las
drogas.
La reunión del grupo de trabajo
parlamentario
llegó, casualmen12 Mayo, 2016

muerte de Juan Andrés Benítez en
elPAÍS:
barrioEspaña
del Raval después de ser
reducido. El caso provocó una
PÁGINAS: 40
gran polémica, en muchos ámbitos,
que aún
dura.
TARIFA:
705
€ Los representantes sindicales aludieron a este
ÁREA:y207
CM² -al20%
suceso,
también
del actor Alfonso Bayard, que tenía brotes

do estas muertes.
El secretario
general
del SindiFRECUENCIA:
Diario
cato de Mandos de los Mossos
O.J.D.:
d’Esquadra (Sicme), Jordi Dalmau,E.G.M.:
fue el que
reclamó que el uso
12000
de este tipo de pistolas «no sea
SECCIÓN:
estricto»,
porqueCATALUÑA
pese a que debe
haber «marcos legales clarísi-

Piden una tercera sentencia
por el hotel de lujo del Palau
L. R. - Barcelona

En la imagen, Fèlix Millet

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El fiscal pidió ayer al Tribunal
Supremo (TS) que obligue a la
Audiencia de Barcelona a redactar una tercera sentencia sobre el
caso del Hotel del Palau, en el que
absolvió a la antigua cúpula de
Urbanismo de Barcelona y condenó a los ex responsables del
Palau de la Música a un año por
tráfico de influencias. El fiscal
pidió, en el juicio por las irregula-

ridades habidas en la tramitación
de este hotel, penas de diez años
de prisión para los ex dirigentes
del Palau Félix Millet y Jordi Montull, y más de cuatro para los ex
responsables de Urbanismo.
Tras el juicio, en la primera
sentencia la Audiencia de Barcelona no aceptó las tesis de la
acusación y el Ministerio Público
recurrió ante el Supremo, que
obligó al tribunal catalán a volver
a redactar su fallo respondiendo

conseller de Interior, Jordi Jané,
aceptó una propuesta de la CUP,
para debatir en términos «políticos y no policiales» la compra de
130 pistolas eléctricas, por lo que
se frenó la adquisición de este tipo
de armas, lo que finalmente causó
el actual debate.

adecuadamente a los argumentos del fiscal.
Sin embargo, el fiscal tampoco
quedó satisfecho con aquel segundo fallo, de modo que el TS
revisó otra vez la sentencia de la
Audiencia sobre este caso. El representante del Ministerio Público consideró que esta segunda
sentencia sigue sin fundamentar
el rechazo de sus argumentos, por
lo que pidió una tercera. Cambió
la acusación respecto a Millet y
Montull, y ahora les acusa del
delitos de falsedad. Por su parte,
los abogados de la cúpula de Urbanismo defendieron la postura
de la Audiencia de Barcelona.
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PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
Podeu enviar les
vostres cartes
La Vanguardia
PÁGINAS:
25 a cartes@lavanguardia.cat.O.J.D.:
131497 firmats amb pseudònim o inicials. La Vanguardia es reserva el d
agraeix les aportacions dels lectors i tria per publicar aquells textos que no sune o extractar-ne el contingut i de publicar els que consideri o
TARIFA:
E.G.M.:
634000
perin els mil caràcters.
Les 6258
cartes €
han d’anar firmades amb nom
i cognoms
i hi
mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades so
ha de constar el DNI o el passaport, l’adreça i el telèfon. No es publicaran escrits
publicats.
ÁREA: 238 CM² - 21%
SECCIÓN: OPINION

12 Mayo, 2016

EL LECTOR EXPOSA

Soroll al Palau de la Música
Fa unes setmanes vaig assistir al concert de la prestigiosa formació del director Mark Minkowski dedicat a
Mozart al Palau de la Música Catalana. Desgraciadament,
vaig haver d’escoltar el concert des del segon pis. A l’inici
de l’adagio del concert de clarinet –i que l’imaginari sempre ens transportarà a la sabana africana de Memòries
d’Àfrica– va començar a bufar un nou instrument: l’aire
condicionat.
Arribat en aquest punt, Meryl Streep i el seu estimat
Robert Redford van desaparèixer del meu imaginari i, com
si fos ahir, se’m va aparèixer el cas Palau i vaig pensar: què
deuen fer els senyors Millet i Montull?
Només desitjo que, quan finalment es faci el judici del
cas Palau i es dicti sentència, el jutge tingui la sensibilitat
suficient perquè es retornin part dels diners robats al Palau
de la Música per tal de poder arreglar la climatització de la
sala, que no és digna de l’edifici ni de la institució.
JORDI ALBIOL RODERGAS
Barcelona

L A R E S P O S TA

Molestar com menys millor
Al llarg dels anys 2014 i 2015 el Palau de la Música
Catalana ha efectuat importants obres de restauració, tant
de la fusteria i vidrieres de la Sala de Concerts, que han
millorat l’aïllament acústic respecte de l’exterior, com
també s’ha renovat tot el sistema de climatització. Les millores en aquest sentit són complexes a causa de les característiques de l’edifici, patrimoni de la humanitat amb més
de 100 anys d’història. D’altra banda, prioritzem la posada
en marxa de l’aire condicionat a l’inici i a la mitja part dels
concerts, per tal de molestar tan poc com sigui possible,
i en la mesura que ens ho permeten les condicions.
A banda d’aquest fet, des del Palau desitgem que el judici
dels antics gestors de l’entitat es resolgui amb la màxima
celeritat i justícia possible, i rescabalant tots els recursos
sostrets.
JOAN OLLER
Director general del Palau de la Música Catalana

de toros, cal separar les ètnies?
Cal suposar que la presència dels
antitaurins als correbous és de vigilància, per tant, no es coarta la
llibertat d’aquests a vetllar pel
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

fàcil? No fóra millor buscar els
mecanismes de relació humana
perquè això no passés? Tot plegat
no deixa de fer una mica de pena!
IGNASI RODA

gons dades de la Socie
nyola d’Al·lergologia i
logia Clínica (Seaic).
Es calcula que al v
600.000 persones pate
cions al·lèrgiques per
pus de picades. No és u
nal, és massa seriós per
a l’opinió pública que am
cada d’abella se solu
flegmó en tres hores. U
ció bucodental cal trac
antibiòtics; les infeccio
generalment, presenten
portament autolimitan
gunes vegades poden
dany en altres regions
nisme. Podem afirmar
microorganismes habit
en la cavitat bucal, i la
d’aquests en altres par
ganisme pot ocasionar
infecciós.
Cal molta prudènc
d’acceptar i promoure r
turals. En els darrers
imatge de l’odontologia
tistes ha quedat malme
dels escàndols d’e
aliens a la professió que
ci amb la salut dels pac
només faltaven les abel

ANTONI GÓMEZ JIM
President del Col·legi d
i Estomatòlegs de Cata

El ruiseñor com

Atendiendo a la pe
señor Josep Climent e
“On són els rossinyol
2016), me ha emociona
ranza de antaño y me h
do sensibilidades sobre
dor y hermosura del ca
tas avecillas cantoras.
El ruiseñor se halla
tuación de alarmante d
causa primordial son s
dadores, la urraca y el
de la familia de los cór
son omnívoros en su
ción y arrasan engulle
los huevos como los pol
cluso si alguno prosper
nido los persiguen y a
su impericia en el vuelo
El ruiseñor no se ha
a Francia como alegó

12 Mayo, 2016

de Catalunya Ràdio, el contingut
del qual va
serEspaña
avançat ahir, parPAÍS:
cialment,PÁGINAS:
per aquesta
mateixa
21
emissora.
TARIFA: 669 €
«Si pogués formar part d'un
216 CM² - 24%
grup queÁREA:
decidís
tenir ﬁlls en
comú, em satisfaria la idea», con-

La diputada
AnnaDiario
Gabriel
FRECUENCIA:
O.J.D.: 5740

fessa aquesta diputada i portaE.G.M.: 41000
veu parlamentària de la formació
SECCIÓN: CATALUNYA
antisistema
i independentista catalana.
ARXIU/ACN

Millet durant el judici del cas de l’hotel del Palau de la Música

El ﬁscal demana una tercera
sentència pel cas de l’hotel
del Palau de la Música
EFE | BARCELONA

El ﬁscal va demanar ahir al Tribunal Suprem que obligui l'Audiència de Barcelona a redactar
una tercera sentència sobre el cas
de l'hotel del Palau, en el qual va
absoldre l'antiga cúpula d'Urbanisme de Barcelona i va condemnar els exresponsables del Palau de
la Música a un any per tràﬁc d'inﬂuències.
El ﬁscal va demanar, en el judici per les irregularitats en la tramitació d'un hotel de luxe al costat del Palau de la Música barceloní, penes de deu anys de presó
per als exresponsables del Palau
Fèlix Millet i Jordi Montull, i més de
quatre per als exresponsables d'Urbanisme de Barcelona.
Després del judici, en la primera sentència, l'Audiència de Barcelona no va acceptar les tesis de
l'acusació, i el ministeri Públic va
recórrer al Tribunal Suprem, que
va obligar el tribunal català a tornar a redactar el veredicte respo-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

nent adequadament als arguments
del ﬁscal. No obstant això, el ﬁscal
tampoc no va quedar satisfet amb
la segona sentència, de manera
que el Suprem va revocar ahir altre cop la decisió de l'Audiència de
Barcelona sobre aquest cas.
El ﬁscal considera que aquesta
segona sentència continua sense
fonamentar el rebuig dels seus
arguments, per això n'ha demanat
una tercera. A més, en el recurs ha
canviat l'acusació respecte a Millet
i Montull, i ara els acusa del delictes de falsedat.
Per la seva banda, els advocats
de la cúpula d'Urbanisme defensen que l'Audiència, al seu criteri,
ha fundat perfectament el segon
veredicte absolutori. A més, han
cridat l'atenció sobre fets com que
no es va modiﬁcar la qualiﬁcació
del sòl implicat en l'operació o
també que «l'espoliació» del Palau
de la Música per part de Millet i
Montull és un cas completament
diferenciat de l'hotel del Palau.

diofònic, el model de «fam
clear» imperant actualme
cultura occidental és «p
«enriqueix molt poc» els ﬁ
tiu pel qual advoca, malg
metre el vessant polèmic d'
aﬁrmació, que aquest mod

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 9286

TARIFA: 369 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: PANORAMA
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Revisan
la sentencia
del
caso
delhoteldelPalau
I BARCELONA
I E] Sup~emo
revis6 ayer la sentencia de la
Audiencia de Barcelona que
absolvi6 por segunda vez a
la excfipula de Urbanismo
por el caso del hotel del Palau de la Mfisica y conden6a
un afio de prisi6n al expresidente del Palau de la Mtlsica,
F~lix Millet. E1fiscal pide que
la Audienciadicte una tercera sentencia.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 48

O.J.D.:

TARIFA: 1413 €

E.G.M.: 63000

ÁREA: 98 CM² - 19%

SECCIÓN: BARCELONA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 79

O.J.D.:

TARIFA: 1211 €

E.G.M.:

ÁREA: 392 CM² - 70%

SECCIÓN: REVISTA
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Mem6riadigital
No s6anys
si us
explicat
ja que
fa dos
quehe
estic
escrivint
un llibre
sobre la relaci6 de Salvador Dalf amb
la ciutat de Barcelona. Aprofito per demanar-vos que, si teniu cap informaci6
familiar o de proximitat arab el tema, us
poseu en contacte a trav6s del meu web.
Perb l’objectiu d’aquest article 6s
constatar que, en els m6sde vint anys
que fa que investigo temes d’hist6ria
de l’art, l’univers de la membriaha patit
una revoluci6 finica. I si la mem6riad’un
pals es caracteritzava pels seus arxius
oberts al pfiblic, en un futur immediat setS. impossible mantenir aquesta
mem6riasi no ~s accessible per mitjans
digitals en xarxa.
Quan vaig coment/ar a investigar, cap
a l’any 1989, anava a l’arxiu hist6ric de
l’Ajuntament de Barcelona. En veure’m
entrar, els funcionaris m’amollaven:
"Avui no demani8gaires coses rares,
eh?’~ Nocal dir que la situaci6 ha can,fiat
radicalment...
Un investigador t~, avui dia, acc6s
a una immensa quanfitat de re~4_stes
antigues digitalitzades, arab la possibilitat de fer cerques de text, a Arca
-http://w~’.bnc.cat/digital/arca-.
Es
tracta de 363 capgaleres, m6s d’un mill6
tres-centes mil phgines de diaris corn
La Publicitat o setmanaris com Mirador
o Destino. Unatasca tithnica.
Arca, d’altra banda, 6s part del portal
ELTEMPS
¯ 10 maig 2016
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portal
MDC,
Pdem6ria
Digital
deCatalunya,
hitrobareu
des
deI’arxiu
deI’Otfe6
Catal~
fins

.....

fleneral rev
I

Mem6riaDigital de Catalunya -http://
mdcl.cbuc.cat/index.php-,
un repositori cooperatiu que cont6 col.leccions digitalitzades relacionades arab Catalunya
i el seu patrimoni: fotografies, dibuixos,
mapes,cartells, fullers, incunables.., tres
milions de documents procedents de 32
institucions diferents, de l’Orfe6 Catalh
a la Universitat Autbnomade Barcelona.
Fins que no hi entreu no sabreu l’immens abast d’aquest fenomen que frega
el miracle.
Una mica m6s verd, perb apuntant
maneres, hi ha l’?dabern -www.fotografiacatalunya.cat-, arab fotografies
procedents de fons a l’Arxtu Fotogrhfic de Barcelona, l’Andu Nacional de

Catalunya, el MNAC
i la Biblioteca de
Catalunya, realitzades per m6s de 600
noms imprescindibles de la hist6ria de
la fotografia a Catalunya.
Tenint en compte que estem parlant
d’una autonomia escanyada, de fa v~uit
anys, per les retallades, no esth malamerit.
D’altra banda, qualsevol investigadot no pot deixar de cercar en portals
comercials como todocolecci6n o ebay,
fragments de llibres a Google Books, o
portals geneal6gics corn familysearch
una idiciativa dels mormons-, perqu~
donen sorpreses agradables. I recursos
no tan ~.stosos corn Ettropeana, sovint
connectats arab els nostres argus.
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Gerard Claret, concertino-director de l’ONCA: “El pare ens
va fer tocar davant Pau Casals i la resposta va ser: “Hi ha
bona fusta!”

En castellà

Propers concerts

Avui

Es mostren els esdeveniments
posteriors al 12/5.
Cerca esdeveniments anteriors



dijous, 12 de de maig
L’Orquestra Nacional d’Andorra (ONCA),
que enguany compleix el seu 23è
aniversari, tanca aquest dijous 12 de maig
la seva 12ª temporada al Palau de la
Música Catalana.
Al concert de tancament del cicle, l’ONCA
ofereix un experiment de “tango cambra
fusió” al costat del bandoneonista
Enrique Telleria, amb una barreja de
sons entre el tango, la música clàssica i el
jazz.
El concertino-director de l’orquestra,
Gerard Claret, reflexiona per a
Barcelona Clàssica sobre la necessitat
Gerard Claret, concertino-director de l'ONCA
d’innovació al món de la música clàssica,
així com d’altres qüestions, com ara la
projecció internacional de Catalunya a l'escena musical, el projecte que Andorra ha construït al
voltant de l’ONCA i la seva pròpia trajectòria professional.

18:30

Les cançons de Shakespeare (concert/conferència)

19:30

Cicle "Òpera en ruta": Il segreto di Susanna

19:30

Descobreix l'Òpera

19:30

Marina Peralba (violoncel), Laia Queralt (clarinet) i Núria

20:00

Cicle "Òpera en ruta": Cantant Shakespeare

20:00

Grans melodies per a flauta
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Barcelona Clàssica: Esteu a punt d'acabar la temporada al Palau de la Música. Com ha
respòs el públic als concerts del 2016 i quines expectatives i idees teniu pels propers
mesos?
Gerard Claret: Encara no tenim les dades d’assistència d’aquesta temporada, però la sensació és
que el nostre públic es manté fidel i que segueix responent a la nostra oferta. Dit això, ens
agradaria que el nombre d’espectadors augmentés i som conscients que sempre hem d’estar molt
atents i disposats a innovar en la nostra programació.
B.C. Els concerts de fusió, com el que presenteu al Palau aquest dijous amb tangos i
música clàssica, no són massa freqüents al món simfònic. La innovació, atrau més
públic o més aviat fa un efecte contrari entre l'audiència, que potser vol "concerts
genuïnament clàssics"?
G.C. Vull pensar que hi ha públic per a tots els gustos, però els que coneixen la nostra trajectòria
saben que l’ONCA, tot i ser una orquestra d’origen clàssic, és, des de fa molt de temps, una formació
que pretén endinsar-se en tots els gèneres musicals. Estic convençut que l’esforç que suposa la fusió
d’estils per als músics que la practiquen és enriquidor i que aquest aspecte esdevé molt interessant
per al públic.
B.C. Té sentit el debat sobre la "creació de públics" per a la música i, especialment, per
a la clàssica?
G.C. Sincerament, penso que tots plegats -músics, actors i qualsevol altre agent de les arts
escèniques- està o hauria d’estar ocupat i interessat en la creació de públics. Crec que el format dels
espectacles escènics està canviant molt de pressa i està resultant molt complicat tenir la
distància necessària per saber com respondre-hi adequadament. Finalment, penso que qualsevol
debat ha de resultar benvingut.
B.C. Andorra i Catalunya poden
aspirar a la projecció internacional
del seu panorama musical actual?
Es parla molt de voler ser
"referència
musical
del
Sud
d'Europa". És realista aquesta
aspiració?
G.C. Crec que, sobretot Catalunya, ja és
un referent important en alguns aspectes
culturals i, concretament, en les arts
escèniques, com el teatre. Musicalment,
tot i tenir elements de gran vàlua
Actuació de l'ONCA. Foto: Eduard Comellas
internacional, crec que encara estem
lluny de ser col·lectivament un bon
referent. Tinc la sensació que anem a remolc del que es fa arreu, però que no som prou innovadors.

Tweets by @BCNClasica
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d’abril (20)

B.C. Andorra ha abordat l'educació musical de forma diferent de com s'ha fet a
Catalunya?
G.C. A Andorra, al marge d’iniciatives particulars molt lloables, la formació musical a nivell general
no fa molt anys que es va implementar. Tot i així, he de dir que, considerant quina és la població del
país, ens poden sentir ben orgullosos i satisfets dels resultats assolits i del panorama musical
andorrà. Es pot dir que, a través de l’educació musical, s’ha vinculat, directament o indirectament, a
moltes famílies amb el món de la música. L’ONCA, a més de ser una orquestra que ofereix concerts,
intenta ser un referent educatiu i social connectat al màxim amb la societat andorrana.
B.C. Quan expliques els teus inicis amb la música, parles de la importància de la figura
de Pau Casals. Sense la seva influència a la vostra família, hauries triat la música com a
la teva professió?
G.C. La influència de Pau Casals va ser evident, sobretot per la relació d’amistat profunda entre
Casals i el meu pare. Estem parlant dels anys seixanta, quan a Andorra no hi havia pràcticament vida
musical i era molt difícil, sense aquesta influència de Casals que ens arribava a través del pare, pensar
en dedicar-se a la música.

de març (19)
de febrer (20)
de gener (21)
2015 (48)
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B.C. Quins definiries com els moments clau a la teva carrera?
G.C. El primer, sense cap dubte, va ser quan el pare ens va fer tocar, al meu germà Lluís i a
mi, davant Casals per tenir el seu vist i plau per dedicar-nos a la música i va ser als 14 o 15 anys. La
seva resposta va ser: “Hi ha bona fusta!!” Després, va ser important quan vaig marxar a estudiar
al conservatori de Brussel·les per fer-hi els estudis superiors de violí. I, òbviament, destacaria
quan al 1993 es va crear l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra sota els auspicis del
Govern d’Andorra i de la Fundació Crèdit Andorrà.
B.C. Pot arribar un moment en què
a l'ONCA sigui necessari tenir un
concertino i un director com a
figures separades?
G.C. Cada vegada que l’ONCA es
transforma en una orquestra de format
clàssic amb una plantilla de fins a 60
músics, necessitem un director. Mentre
Concert de l'ONCA a la 12ª temporada al Palau de la Música
actuem com a orquestra de cordes, fins a
20-25
músics,
podem
actuar
perfectament amb la figura del concertino-director.
B.C. Hi ha algun repertori que no hagis pogut fer encara amb l'ONCA, però que
t'agradaria programar en el futur?
G.C. Hem complert 23 anys i hem treballat i incorporat naturalment un repertori molt extens. Dit
això, i fent referència un cop més als diferents estils musicals, sempre dic que el que ens falta és
el flamenc. És un objectiu!!
B.C. Amb quin solista t'agradaria actuar, ni que sigui una vegada?
G.C. N’hi ha molts, però la primera que m’ha vingut al cap ha estat la Cecilia Bartoli. És
extraordinària!!
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