Taula de contingut
Divertimento sense relleu
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

Cecilia Bartoli torna amb un desigual periple italià

7

Ara - 29/03/2017

Fogonades
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La Vanguardia - Catalán - 29/03/2017

Granada inspiró a compositores como Albéniz o Manuel de Falla, que el pianista onubense Javier
Periañez interpreta hoy en el Palau de la Música de Bárcelona.
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RNE-1 - 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA - 28/03/2017

El pianista Javier Perianes actúa mañana en el Palau de la Música.
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Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 27/03/2017

Mosaic de sons i de composicions

11

Diari de Sabadell - 28/03/2017

RATTLE Y GERGIEV, BATUTAS DE ORO EN BCN

12

El Mundo de Catalunya - 29/03/2017

MARIA VALVERDE Y GUSTAVO DUDAMEL

13

Hola! - 05/04/2017

Una exposició recupera el Tete Montoliu més íntim

14

El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

Les coses del Tete

15

El Punt Avui - 29/03/2017

LA FOTO

16

Expansión Catalunya - 29/03/2017

El pianista Montoliu abre'' su casa

17

El País Cataluña - 29/03/2017

Recuerdos de Tete Montoliu

18

El Mundo de Catalunya - 29/03/2017

Hoy Tete Montoliu habría cumplido 84 años.

19

TV3 - TN VESPRE - 28/03/2017

Cent espelmes al Regina
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El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

Quan Dalí passejava per Barcelona

21

El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

Linares revela que Felip Puig tenia «línia directa» amb Montull CAS PALAU

22

Diari Mes Tarragona-reus-costa Daurada - 29/03/2017

L’exconseller Felip Puig tenia línia directa amb el Palau
Segre Catala - 29/03/2017
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23

Felip Puig va trucar per línia directa al Palau per preguntar pels convenis

25

Diari de Tarragona - 29/03/2017

Puig i Montull tenien línia directa pel conveni de CDC

26

Diari de Girona - 29/03/2017

Puig i Montull tenien línia directa pel conveni de CDC

28

Regió 7 - 29/03/2017

Llinares afirma que el Palau va servir per “finançar” CDC

30

El Punt Avui - 29/03/2017

Hoy ha declarado el exdirector del Palau de la Música en el tribunal, la persona que sustituyó a Fèlix
Millet.

31

Cadena Ser - EL BALCO - 28/03/2017

Llinares revela que Felip Puig tenia "línia de telèfon directa" amb Montull

32

La Mañana Diari de Ponent - 29/03/2017

Dos casos, un expresident

33

El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

EI judici per l'espoli de Millet esquibca Felip Puig

34

El Periódico de Catalunya - Catalán - 29/03/2017

El Tribunal del 'Caso Palau' ha desestimado la petición de las defensas de Millet y Montull de no asistir a
todas las sesiones del juicio, por razones médicas después de revisar los informes forenses.

36

RNE-4 - EDICIO VESPRE - 28/03/2017

Nueva sesión del 'Caso Palau' con la declaración hoy como testigo del exdirector general del Palau de la
Música, Joan Antoni Llinares, quien ha confirmado una por una las principales afirmaciones de ....

37

RNE-4 - EDICIO VESPRE - 28/03/2017

Felip Puig llamó al Palau al trascender sus acuerdos con CDC

38

Expansión Catalunya - 29/03/2017

Joan Llinares: "El Palau se usó para financiar a CiU"

39

El País Cataluña - 29/03/2017

C''s y ERC piden investigar las obras de Glóries

40

El Mundo de Catalunya - 29/03/2017

Puig llamó al Palau para aclarar los convenios con la Trias Fargas

41

El Mundo de Catalunya - 29/03/2017

Albiach marca distancias con Fachin

42

El Mundo de Catalunya - 29/03/2017

El sucesor de Millet apunta que CDC cobró comisiones

43

ABC - 29/03/2017

Puig tenia línia directa amb Montull, segons l’exdirector del Palau

44

Ara - 29/03/2017

Financiacion *legal de CDC

45

La Razón Cataluña - 29/03/2017

MILLET TENDRÁ QUE IR CADA DÍA AL JUICIO
La Razón Cataluña - 29/03/2017
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46

El senyor de la neteja

47

La Vanguardia - Catalán - 29/03/2017

En el juicio del 'Caso Palau' hoy ha declarado Joan Llinares, el hombre que dirigió la institución después
de explotar el escándalo por el saqueo.

48

TV3 - TN VESPRE - 28/03/2017

La llamada del ex 'conseller' Felip Puig al Palau

49

El Mundo - 29/03/2017

En el juicio del "caso Palau" ha declarado hoy como testigo J.

50

TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 28/03/2017

El juicio del Caso Palau se retomaba hoy con las declaraciones de los testigos.

51

La2 - VESPRE A LA 2 - 28/03/2017

En el juicio del caso Palau la juez ha denegado a Millet y Montull la dispensa por motivos de salud, por
lo que deberán seguir asistiendo a todas las sesiones.

52

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 28/03/2017

Nueva sesión en el Caso Saqueo del Liceo de Barcelona.

53

ANTENA 3 - NOTICIAS 1 - 28/03/2017

El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, ha certificado hoy en el juicio las
irregularidades contables de la institución.

54

TV3 - TN MIGDIA - 28/03/2017

En el juicio del "Caso Palau" el ex director general Joan Llinares recibió una llamada del ex conseller
Felip Puig preguntando si había mas convenios de colaboración de la entidad con CDC.

55

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 28/03/2017

El ex consejero y ex dirigente de CDC, Felip Puig, llamó a un teléfono directo de la dirección del Palau
de la Música mientras trasciende que se habían encontrado en la institución expoliada los ....

56

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 28/03/2017

Joan Llinares, exdirector general del Palau de la Música, asegura que en los ordenadores de la
institución había información sobre la financiación irregular de CDC.

57

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 28/03/2017

Joan Llinares, exdirector general del Palau de la Música, asegura en el juicio por el caso Palau que
encontró documentos que prueban sobradamente los vínculos entre Ferrovial y los extesoreros de CDC.

58

RAC 1 - 14/15 - 28/03/2017

El exdirector general del Palau de la Música Joan Antoni Llinares ha confirmado las principales
afirmaciones de la fiscalía respecto al expolio de esa institución y el desvío de fondos de Ferrovial a ....

59

RNE-1 - DIARIO DE LAS DOS - 28/03/2017

El ex director general del Palau de la Música J.

60

Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 28/03/2017

El exdirector del Palau de la Música Joan Llinares ha explicado hoy en el juicio cómo encontraron los
convenios con la Fundación Trias Fargas cuando él se hizo cargo de la institución tras destaparse ....

61

TV3 - ELS MATINS (MAGAZINE) - 28/03/2017

En la Ciudad de la Justicia continúa el juicio por el caso Palau.
RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 28/03/2017
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62

En el juicio del "caso Palau" ayer declaró Manel Monroig, ex director de la Oficina Central Catalunya
Caixa, que confirmó que se abonaron cheques al portador por valor de decenas de miles de euros ....

63

Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA - 28/03/2017

El conserje del Palau de la Música declaró ayer en el juicio que le enviaban regularmente al banco para
cobrar talones de miles de euros que a veces no le cabían en la mochila y lo tenía que dejar en ....

64

TV3 - ELS MATINS (INFORMATIVO) - 28/03/2017

En el juicio por el "Caso Palau" un trabajador del Palau de la Música ha reconocido que el ex presidente
de la institución Fèlix Millet encargaba a los conserjes la compra de lingotes de oro.

65

Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 27/03/2017

Sigue el juicio por el caso Palau.

66

8TV - 8 AL DIA - 27/03/2017

Fèlix Millet encargaba a sus conserjes que le fueran a comprar tabaco y lingotes de oro.

67

Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 28/03/2017

Un extesorero de la Asociación Orfeó Català declaró ayer en el juicio por el caso Palau que Fèlix Millet
se hizo patrón de la Fundación FAES mientras el Ministerio de Cultura subvencionaba las obras ....

68

Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 28/03/2017

En el juicio del "caso Palau" declararon ayer los trabajadores del Palau de la Música, uno de los cuales
reconoció haber comprado lingotes de oro por importe de 24.
TV3 - 3/24 (MATI) - 28/03/2017
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BARCELONA
ARENAs MULTICINEs

33 Cecilia Bartoli i el pianista Antoni Parera, dilluns al Palau.

C. C. Las Arenas. 902424243. G.: dv. i vig. fest. www.grupbalana.com.
El bar
h12.15 15.40 17.50 20.00 22.10
Es por tu bien
h12.15 15.40 17.50 20.00
22.10 (exc. dj.)
Kong: la isla Calavera 3D 20.00 (exc. dj.)
Kong: la isla Calavera dj. 16.00 20.00 22.10
Kong: la isla... resta
h12.00 16.00 19.00 21.45
Batman: la Lego película h12.15 15.40 (ds. i dg.)
Crudo
15.40 (exc. ds. i dg.) 17.50 22.10
Múltiple
20.00
Logan
h12.00 16.00 19.00 21.45
La bella y la bestia
h12.00 16.00 17.15 19.00 19.40
21.45
¡Canta!
h12.00
La cura del bienestar
16.00 19.00 21.45
El fundador
h12.15 15.40
Ballerina
h12.15 15.30 (ds. i dg.) 17.50
Cincuenta sombras más... 22.10
La ciudad de las estrellas h12.15 16.20 19.20
Fences
22.10
T2: Trainspotting
22.10
Redención
h12.00 16.00 19.00 21.45
El guardián invisible
21.45
Manchester frente al mar 16.00
Vaiana
h12.00
Figuras ocultas
19.00

ARIBAU CLUB

Divertimento
sense relleu

Gran Via, 567. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Moonlight
16.30 22.00
Locas de alegría
19.15
Un hombre llamado Ove 16.30 19.15 22.00

CRÒNICA Cecilia Bartoli passeja el seu

BALMEs MULTICINEs

carisma pel Palau amb un programa popular
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

T

ots els divos de la lírica cauen alguna vegada en la
temptació d’allunyar-se
dels seus repertoris més habituals per recrear els temes que la
tradició ha popularitzat. Cecilia Bartoli no ha pogut resistir aquesta
temptació i l’ha venut amb el títol
d’Un viatge per 400 anys de música italiana. Acostumats als seus memorables descobriments de música arraconada a les biblioteques –com és el
cas de l’impressionant Sacrificium,
que recuperava el llegat dels castrati–, la veritat és que el recital de dilluns al Palau de la Música va semblar poca cosa, malgrat la bona aco-

La diva romana es va
allunyar dels repertoris
habituals per recrear
peces barroques i
cançons napolitanes
llida d’un públic entregat al seu
carisma, entre el qual hi havia el tenor Javier Camarena i la cantant Diana Navarro.
L’artista es presentava aquesta vegada sense el luxós acompanyament
de les formacions que han recolzat
les seves anteriors produccions. L’intimisme del recital amb piano exigeix una compenetració absoluta
entre els dos intèrprets, però la malaltia de Sergio Ciomei va obligar a
buscar una solució d’urgència, i va
ser recórrer al compositor Antoni
Parera Fons, persona de confiança
de la diva, que va defensar amb de-
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còrum el seu improvisat rol, però la
participació del qual va obligar a alterar el programa.
El canvi va fer que caiguessin esperades peces operístiques de Vivaldi (Gelosia…, d’Ottone in
vila), de Porpora (la pirotècnica Nobil
onda d’Adelaide) i de Mozart (Parto ma
tu ben mio de La clemenza di Tito) i una
peça de Rossini. Aquestes obres van
ser substituïdes per cançons exposades amb expressivitat i gràcia en què
va mostrar el seu meravellós fiato. El
recital va arrencar amb petites mostres barroques del segle XVII de Caccini, Scarlatti i Caldara, rematades
amb una lluminosa recreació de la
cèlebre ària Lascia la spina de l’òpera
Il triomfo del tempo… de Händel. Cançons de Bellini, Donizetti, Barberis i
les ovacionades, pels girs vocals, Canzonetta spagnola i La danza, totes dues
de Rossini, van completar la primera part, en què Parera Fons va interpretar al piano Piccolo tango de Puccini i la seva obra T’estim i t’estimaré.
La continuació va començar amb
un bloc de quatre cançons de Puccini i la popular ària O mio babbino caro,
de Gianni Schicchi. Aquí es va acabar
l’òpera. Bartoli va entrar en tromba
a les napolitanes. Van desfilar, passades pel tamís del seu temperament,
tres cançons de Tosti, dues d’E. A.
Mario i unes de Donaudy, De Curtis i Gambardella per acabar enfrontant-se, en una versió molt particular, a l’aclamat Volare de Domenico
Modugno. Gairebé sense transició
va interpretar quatre propines. Les
seguidilles de Carmen i les explosives O sole mio, Mamma i Non ti scordar
di me van servir per rematar aquest
divertimento sense relleu, considerant tot el que s’espera de la diva. H
GIRS VOCALS /

ARIBAU MULTICINEs
Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Incerta glòria C
16.10 19.05 22.00
El guardián invisible
16.00
Manchester frente al mar 19.00
La ciudad de las estrellas 22.00 (dv. a dl. i dc.)
La bella y la bestia
16.10 19.05 22.00
El bar
16.00 18.05 20.10 22.15
Es por tu bien
16.00 18.05 (exc. dt.) 20.10 (exc. dt.)
22.15
Balmes, 422-424. T. 902424243. www.grupbalana.com.
Incerta glòria C, VOSA h12.00 16.30 19.20 22.05
La bella y... VO, dv. a dg., dc. 18.00 20.10
La bella y la bestia VO h12.00 16.30 19.15 22.00
Moonlight VO
h12.05 16.00 18.05 22.15
El balcón de las... VO
18.10 20.20
Locas de alegría VO
h12.00 16.00 20.05 22.20
Ballerina VO
h12.10
Figuras ocultas VO
16.20
El viajante VO
19.00
El fundador VO
22.00
Redención VO
h12.00 16.30 19.20 22.10
La vida de Calabacín VO h12.20
La cura del bienestar VO 16.00 19.00 22.00
Logan VO
h12.00 16.20 19.20 22.10
Kong: la... VO, dv. a dg. i dc.h12.00 18.15 22.20
Kong: la isla... VO
19.15 (dl. i dj.) 22.00 (dl., dt. i dj.)
Lion VO
16.00 (dl., dt., dj.) 16.20 (dv. a dg., dc.)
Un hombre llamado Ove VO h12.00 16.30 19.10 22.00
La ciudad de las... VO h12.00 16.20 22.00
Manchester frente al... VO 19.05
¡Canta! VO
h12.05
La comunidad de los... VO 16.05
Doña Clara (Aquarius) VO 18.00 (dl., dt., dj.)
Crudo VO
20.40 22.30

BOLICHE
Diagonal, 508. Tel. 932171929. www.bolichecinemes.cat.
Locas de alegría VO
16.00 18.05 20.10
El balcón de las mujeres VO 16.00 18.05
Una historia de locos VO 16.15 19.00 21.45
Un hombre llamado Ove VO 16.00 18.05 20.10 22.15
El viajante VO
19.50 22.00
Land of mine (Bajo... VO 22.15

BOsqUE MULTICINEs
Rambla del Prat, 103. T.902424243. www.grupbalana.com.
La bella y la bestia
16.05 19.05 22.05
El guardián... ds. i dg.
19.50 22.30
El guardián invisible resta 16.00 19.00 22.00
Ballerina ds. i dg.
15.55 17.50
Moonlight
16.10 22.10 (exc. dj.)
Figuras ocultas
19.10
Es por tu bien ds. i dg.
15.55 17.55 20.10 22.30
Es por tu bien exc. ds. i dg. 16.10 18.10 20.10 22.10
Logan ds. i dg.
19.55 22.15
Logan resta
16.15 19.10 (exc. dj.) 22.05
Batman: la Lego... ds. i dg. 15.50 18.00
El bar
16.00 18.05 20.15 22.25
Incerta glòria C
16.05 19.00 22.00
La ciudad de las estrellas 15.55 19.55 (exc. dt.) 22.25
La vida de Calabacín
18.25 (exc. dt.)
Kong: la isla Calavera
16.15 19.15 22.15

CINEMEs GIRONA
Girona, 175. T. 931184531. www.cinemesgirona.cat. Ds. i dg., 16 h: «Animalades
de cine», C (curts infantils). Ds., 20 h: Casa Àsia: «Tajrish... and unfinished story»,
VOSC. Dv., 20 h: LATCinema: «Historias de un juicio». Dg., 17 h: «Loot2», VO.
Incerta glòria C
16.00 (exc. dl.) 18.10 20.20 22.30 (ds.)
Psiconautas, los niños... 22.30 (dc. i dj.)
Un hombre llamado... VOSC 16.00 (dv., ds., dj.) 20.00 (dl. a dc.)
21.30 (dg.)
Un hombre llamado Ove C 18.00 (exc. dg. i dj.) 18.30 (dj.) 19.30 (dg.)
22.00 (ds. i dc.) 22.30 (dv.)
Una historia de locos VO 16.00 (dj.) 17.00 19.30 (exc. dg.)
20.00 (dg.) 21.30 (dj.) 22.00 (dv., ds. i dc.)

CINEsA DIAGONAL
Sta. Fe Nou Mèxic, s/n. T. 902333231. G.: dv. i vig. fes. M.: fes. www.cinesa.es.
Incerta glòria C
h12.15 17.00 19.30 22.00
La bella y la bestia VO h12.15 20.00 (dt.)

La bella y la bestia 3D
La bella y la bestia

h12.35 17.
h12.00 16.
18.00 (exc.
19.20 20.
20.40 (exc.
22.00 (exc.
22.40 (dv. i d
La ciudad de las... VO h12.15
La ciudad de las estrellas 17.00 (dl. i
Redención VO
h12.15 22
Redención
16.30 (exc.
22.15 (exc.
Ballerina ds. i dg.
16.40
Batman: la Lego... ds. i dg. h12.15 15.
Cincuenta sombras... i00.00
El bar
h12.15 16.
i01.00
El fundador dl., dt. i dj.
22.20 i00.
El guardián invisible
16.00 (dv. i d
Es por tu bien
16.00 18.
22.25 (dv. i d
Gold
i00.45
Kong: la isla Calavera h12.15 16.
i01.00
Logan
16.40 19.
Monster Trucks
h12.15
Moonlight
17.30 (dj.)
Vaiana
h12.15
Zona hostil
15.45 (dj.)

CINEsA DIAGONAL M

Diagonal, 3.T. 902333231. Golfa: divendres
te i festiu. www.cinesa.es.
Moonlight
h12.25 16.
i01.00
Vaiana
h12.25
La bella y la bestia 3D h12.30(dv. a d
i00.20
La bella y la bestia
h12.00h12.
18.00 18
22.00 i23
La bella y la bestia dv. a dg. 17.20 18
Gold
h12.00 i00.
Es por tu bien
h11.55 16.
i00.35
Imperium dv.
17.00 19
Imperium ds. i dg.
16.40 21
Monster Trucks
h12.25
El bar
h12.15 16.
20.30 22.
Incerta glòria C
h12.15 17.
Batman: la Lego...
h12.05 16.
El guardián invisible
19.05 21.
La cura del bienestar h11.50 (VOSE
i00.35
Zona hostil
16.00 22.
Ballerina
h12.15 16.
Kong: la isla Calavera h12.00 16.
i23.45
Crudo
22.35 i00.
Logan
h12.00 16.
La ciudad de las estrellas h12.10 15.
Cincuenta sombras... dv. 19.00 21.
Cincuenta sombras... ds. 21.20 i23.
Redención
h12.00 (VOSE
i00.45
La gran muralla
h12.15 16.
Lo que de verdad importa 18.20

CINEsA HERON CITy

Andreu Nin, s/n. T. 902333231. Golfa: divend
sabte i festiu. www.cinesa.es.
Batman: la Lego... dv. a dg.h12.15 17.
Redención
h12.00 16.
Incerta glòria C
h12.00 16.
Ballerina dv. a dg.
h12.15 17.
Cincuenta sombras más... 19.00 21
Crudo
h12.10 16.
El bar
h12.10 16.
i01.00
El guardián invisible
h12.00 18
Es por tu bien
h12.00 16
i00.45
Imperium
16.30 (dl. a
Kong: la isla Calavera h12.00 15.
i00.45
La bella y la bestia 3D h12.20 16
La bella y la bestia
h12.00 16
20.00 21
22.30 (dg. a
i00.40
La bella y la... dv. a dg. i dc. 16.00 18
La ciudad de las... exc. dj. 16.20 (dl. a
La cura del bienestar
h11.50 15.
La gran muralla
18.10
Logan
h12.00 16.
Monster Trucks
h12.20
Moonlight
16.00
Vuelta a casa... dl., dt., dj. 16.00 18.
Vaiana
h12.20
Zona hostil
h12.15 16
i00.10

CINEsA LA MAqUIN

Ciutat d’Asunción, s/n. T. 902333231. Golfa: div
dissabte i festiu. www.cinesa.es.
La gran muralla
h12.10 17.
Cincuenta sombras más... 19.20 22.
El bar
h12.15 16
i01.00
Es por tu bien
h12.20 16
22.40 (dg. a
Kong: la isla Calavera h12.00 16.
i01.00
Zona hostil
22.50 i00.
El guardián invisible
h12.15 16.
Crudo
16.30 (dl. a
22.15 i00.
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MÚSICA

El pianista Antoni Parera Fons va actuar d’urgència amb la
mezzosoprano Cecilia Bartoli. ANTONI BOFILL

Cecilia Bartoli torna amb
un desigual periple italià
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Cecilia Bartoli PALAU DE LA MÚSICA
27 DE MARÇ

es expectatives i la realitat
van topar de forma clara en
la nova visita de Cecilia
Bartoli, per causes no totes
atribuïbles a la formidable
mezzosoprano romana. La cantant
presentava aquest cop un programa
temàtic d’inusitada amplitud, un repàs a quatre segles de música vocal italiana en el qual, sorprenentment, hi
havia un gran absent: Verdi. Ningú espera Bartoli com a Amneris o Azucena, però ¿no hi havia cap cançó que li
cridés mínimament l’atenció?
Ai las, a mitja gira el pianista que
l’acompanyava queia malalt i al rescat acudia Antoni Parera Fons, la qual
cosa obligava a fer canvis en el repertori que desdibuixaven les intencions
inicials. La desaparició d’algunes de
les peces de més consistència operística (com el Parto, parto mozartià) feia recaure tot el pes en les més lleugeres peces de saló, un repertori que, és
cert, Bartoli sovint ha transcendit
gràcies al seu immens talent. No va
ser el cas d’aquesta vetllada, en part
perquè l’aportació al piano de Parera Fons, malgrat una lloable professi-

L
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onalitat en una tasca gens fàcil, va ser
d’una discreció que va tendir al pur
anonimat, amb moments fins i tot en
què veu i acompanyant semblava que
encara es temptejaven.
Les qualitats que han fet de Bartoli una cantant única hi van ser presents de forma esmorteïda. La dicció
esmolada, la vasta gamma dinàmica,
el virtuosisme en els (comptats) passatges d’agilitat, l’expressivitat generosa, els sons filats van venir acompanyats per un menor fulgor instrumental (la veu va trigar una mica a escalfar-se). Tot i que el de Bartoli mai
ha sigut un instrument cabalós, va ser
curiós comprovar com en aquest concert amb piano el volum semblava
més petit que en anteriors visites
amb orquestra. La mezzosoprano ha
estat sempre prou intel·ligent per no
forçar els seus recursos ni inventarse una veu que no té, i per aquest motiu, després de les deliqüescències
sentimentals dels salons decimonònics, en les napolitanes va optar pel
detallisme i el refinament i no pel desbordament passional. Un oxímoron
estilístic que Bartoli va salvar gràcies a la seva irresistible simpatia. Però amb aquesta simpatia no n’hi va
haver prou per convèncer que la millor manera de cantar l’immortal Nel
blu dipinto di blu de Domenico Modugno era mirant de reüll la partitura. Expectatives i realitat per fi es van
trobar en les quatre propines ofertes
a un públic entusiasta.e

menada Escola de Barcelona, però
l’únic cert és que, en paral·lel amb
ladegeneraciódelasevavidasentimental, familiar i laboral, el seu cos
fibrós va anar canviant fins que, un
dia, passant per davant del mirall,
es va adonar que s’havia convertit
en Demis Roussos. Com aquell qui
res, es va reinventar com a doble
del cantant
i va triomfar
29 Marzo,
2017en sales de
festa i creuers cantant coses com

calvari, i els quatre fills –incloenthi dues germanes falsament bessones– intenten
créixer
entre contiPAÍS:
España
nus sobresalts i canvis de domicili,
causats perPÁGINAS:
insolvències diverses.
38
És una novel·la de formació i, alhora, un reflexTARIFA:
sociològic i6762
urbanístic
€
de la transformació de Barcelona,
ciutat que elÁREA:
narrador
travessa
261
CM²enllargues passejades i “que creix
compassada amb el seu propi creixement personal”. És “una ciutat

Cruceros que feien escales
per tota la Mediterrània
(...) Diario
I el cas curiós era que,
FRECUENCIA:
mentrestant, el veritable
Demis Roussos, que (...)
O.J.D.: 120418
treia un disc nou (i fins i tot
dos) l’any, ja no aconseguia
E.G.M.: 586000
connectar amb els gustos
de la gent. (...) El meu pare
23%
SECCIÓN: CULTURA
DAVID REDFERN / GETTY
(...) havia aconseguit suplantar l’original”.
Demis Roussos (1946-2015)

vern que el dictador va aprofitar
per treure’s aquell home de sobre i
els cursos van tornar a ser com havien estat sempre i com són a la resta del món. En tota la història no hi
tornarà a haver unes vacances tan
llargues: més de sis mesos, des de
l’estiu fins a Reis”.
Labandasonoradelanovel·lainclou també Serrat (el seu disc de
Miguel Hernández) o Las Grecas.

C R Í T I CA D ’Ò P E RA

Fogonades
CeciliaBartoli
Intèrprets: Cecilia Bartoli,

mezzosoprano, i Antoni Parera
Fons, piano
Lloc i data: Palau de la Música
Catalana (27/III/2017)
JORDI MADDALENO

Comprovar que Cecilia Bartoli no
és infal·lible, que pot tenir les seves
nits i els seus dies, és com fer-se més

graniperdrelainnocència.Malgrat
haver demostrat en els seus recitals
anteriors a Barcelona el seu domini
tècnic, expressivitat privilegiada i
control a piacere del seu instrument, amb el seu ambiciós programaUnviatgeper400anysdemúsica
italiana només va convèncer a mitges. Abans de començar, l’extravagant visita de l’artista Pandemonia,
amb el seu personatge pop art de làtex passejant-se pels vestíbuls del
Palau, va desconcertar més d’un. Ja

a dins de la sala, el canvi de pianista,
anunciat en un full volander que
molts no van veure, i el canvi de les
peces a la primera part del recital
tampoc no hi van ajudar en un inici
més fred de l’habitual. Va semblar
que Bartoli, vestida amb una casaca
negra i una camisa vermella intensa
ambpitreraivolantsalesmànigues,
més estil lolailo que barroc, no les
teniatotes.Esvapassejarpelbarroc
amb la naturalitat pròpia d’un estil
que domina, veu timbrada, fraseig i
dicció clares, mitges veus, però a
l’hora d’abordar un hit del seu repertori com Lascia la spina de Händel, la màgia no es va produir.
AntoniPareraFons,preminacio-
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naldeMúsica2016,ésunreconegut
i excel·lent compositor i pianista,
però en el repertori barroc va sonar
molt discret. Amb els belcantistes
no va millorar gaire la cosa, i només
una fantàstica Canzonetta spagnuola de Rossini, amb la Bartoli de les
coloratures i el nervi propi, va despertar un Palau poc empàtic. Però
Cecilia és molta Cecilia, i el seu carisma va aflorar en una segona part
molt més inspirada i comunicativa.
Amb un altre vestit vermell intens
devolantsiunaactitudmoltmésrelaxada, va enamorar amb les cançons de Puccini, malgrat cantar-les
amb partitura i faristol. Amb l’arribada de Tosti i els compositors pro-

pis de la cançó italiana, el sol per fi
va sortir a l’escenari i el carisma de
la mezzo romana per fi va regnar.
Un Babbino caro melós i encantador, A vucchella cantat a flor de
llavi, Aprile ple de frescor o un Nel
blu dipinto di blu (Volare) amb un
Parera Fons molt més relaxat, van
tancardemanerafeliçelrecital.Entre els quatre bisos, va destacar la
Seguidilla d’una Carmen tota grapa,
un O sole mio expansiu i càlid, i
Mamma, dedicada a la seva mare
present en una llotja, acompanyada
per Javier Camarena. Tres rams de
flors i el carisma de la Bartoli com a
colofó d’una vetllada festiva només
a fogonades.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 13 HORAS. CRONICA DE ANDALUCIA
DURADA : 61

RNE-1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Granada inspiró a compositores como Albéniz o
Manuel de Falla, que el pianista onubense Javier
Periañez interpreta hoy en el Palau de la Música de
Bárcelona.
Granada inspiró a compositores como Albéniz o Manuel de Falla, que el pianista onubense Javier Periañez interpreta hoy en el Palau
de la Música de Bárcelona. Por su parte, en el Teatro Real de Madrid otro andaluz, el director granadino Pablo Heras Casado.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 58

dilluns, 27 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El pianista Javier Perianes actúa mañana en el
Palau de la Música.
El pianista Javier Perianes actúa mañana en el Palau de la Música.
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CR|TICADE MI)SICA SlMFONICA

Mosaic de sons i de composicions
Orquest~a
Slmfbnlca
delVall~s(OSV).
Dir; James
Ro~s.Obres
d’Emlllo
Arag~n(Projecte~Mosaico
de sonidos.).
Chopin,
Brotorm
i Smetana.
Iv~nMa~
tin, piano
Palaude la Mdslca,dlssabte25/
111/2017.

n(~m. 3 de Salvador Brotons,
compositor resident aquesta
temporadaal Palau. Es tracta
d’una obra plena de tensions acumulatives, ambients
angoixants, hereva de recursos habituals del simfonisme
postrom~ntic i influ’ida per
Shostakovich arab un memorable segon moviment.
Creixement
Aqu~, com ee el Moldava
d’Smetana, I’OSV va denotar
bon base en la corda, interessants matisos din~mics men-

ALBERTFERRERFLAMARICH
’OSVmarcales diferencies ambprojectes corn
Mosaico de sonidos,
unainiciativa quevetlla per la
integraciO de persones amb
discapacitatintel-lectual i que
ha aglutinat 14 orquestres de
I’Estat Espanyol.
En trobades mensuals al
Ilarg del darrer any i mig, els
mdsicsde I’orquestra han treballat arab disset persones
afectades per aquest trastorn
preparant la composici5 La
flor m,Ssgrandedel mundodel
polifac~tic Emilio AragSn, a
partir del conte homOnimde
Jos~ Saramago.
Cadascun s’atansava a un
instrument i en un exercici
tamb~locomotor el feia sonar
interaccionant amb la resta
de mdsics i cantant, despr6s
de dipositar
una simb61ic
flor al centre de I’escenari.

L

Nohi vanfaltar jocs
de Ilums i un bis
ambLa Farandola
de Bizet
tre Rossafeia pedagogiasobre
la semblan~aentre la melodia
associadaal riu i altres melodies de cultures allunyades.
Tot plegat arrodonia la pre
sentaci(~ de Ross aquesta
temporadai albirava un creixe
(~Laflor m~sgrandedel mundo-,
a I’inici del concerta la Far~ndula,un ,iia abansdel Palau
menti consolidaciO det nivell
de I’orquestra, cada vegada
Ambpresentaci6 i narraci6
reconeixementde les quals te
del setembre de 2017, James m~s regular en assolir una
del viola Llufs Cabal, la incluesc~s ress6.
qualitat artfstica tan saludable
Ross.Martin, de toc aristocrasiO d’aquesta gesta referma
La resta del concert apletic i flexible, i Rossvanoferir
corn envejable. Nohi van faltar
la mdsica coma eina per a gavala visitat del pianista Ivzln una lectura arab dosis de els recurrents jocs de Ilums i
societat m~sjusta, equitativa
Martin un dels rues reputats
reflnament (segon moviment) es va oferir la Farandolade la
i solid~ria. Un objectiu que espanyols del momentinterdins un concepte romgntic
Suite ndm. 2 de I’Arl~sienne
reincideix en el car~cter pioner pretant el Concertper a piano servit per un treball instrumen- de Bizet corn a his a un con
d’aquesta orquestra a I’Estat
tal prometedor.
de Chopin sota la batuta del
cert Ilarg i de ric espectreemoen diverses dinQmiques, el
nou titular de I’OSV a partir
Hova corroborar la Simfonia cional ¯
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 40

O.J.D.: 6417

TARIFA: 3170 €

E.G.M.: 27000

ÁREA: 518 CM² - 50%

SECCIÓN: CULTURA

29 Marzo, 2017

CL/~SICAAVANCE
DETEMPORADA

RATTLE Y GERGIEV, BATUTAS DE ORO EN BCN
La Filarm6nica de Berlin y la Orquesta del Teatro Mariinsky encabezan la lista de grandes formaciones previstas
para el curso 2017-18 de las temporadas Ibercamera y BCNClassics, repleto tambi6n de mhximas figuras del teclado
ANA
MARIA
DAVlLA
BARCELONA
Dosnombres
de pesoartistico indiscutible, SimonRattle y ValeryGergiev, al frente de dosde las mejores
orquestasdel mundo,la Filarm6nica
de Berlin y la Orquestadel Teatro
Mariinskiyde SantPetersbugo,respectivamente,encabezar~,el pr6ximocurso,la oferta de 1as dostemporadas privadasm~sambiciosasde la
agendamusicalclfisica de Barcelona: la decanaIbercamera
y la reci6n
llegadaBCN
Classics.
Esta semana, ambosciclos han
adelantado sus contenidos-a cual
mils sustancioso-para el curso que
viene,quetambi6ntraerfi a los escenariosde la ciudada grandesfiguras
del teclado, comoDanielBarenboim,
MartaArgerich,MariaJoao Pires y
eljovenc/simo
DaniilTrifonov.
La primeraen desembarcaren la
agendamusical de la ciudad sera
Ibercamera, que el pr6ximo30 de
octubrearrancarala queya sera su
34 temporada
con la pianista Varvara que, al frente del DaCamera
Ensemble,abordar~el c~lebrequinteto
La tmita, de Schubert.

pagina de Frederic Mompou.
Aunquesu trayectorla en Barcelona apenas ha comenzado, BCN
Classics, una oferta surgida de la
colaboraci6nentre la agenciaIbermfisica, la Orquestrade Cadaqu6s
y la editorial Trit6, llega pisando
fuerte en su segundatemporada.
Su propuestaestrella es de aut6ntico impact-o: nada menosque
la gira de despedida de Simon
Rattle comotitular de la Filarm6nica de Berlin, que recalara en el Palau de la MfisicaCatalanael 8 de
junio de 2018.Rattle dice adi6sa la
orquestade la que ha sido titular
desde2002.
Antes de eso, sin embargo,BCN
Classicshabraarrancado,el pr6ximo10 de noviembre,con la Sinf6nica de Bamberg
y Viktofia Mullova interpretandoel Conciertopara
violin de Sibelius.
La temporadaincluye un total de
siete conciertos,tres de ellos a cargo de la Orquestra de Cadaqu6s,
cuyos contenidos presentan mas
de una coincidenciacon la oferta
de Ibercamera.Asi, en noviembre,
estrella
dela pr6xima
temporada,
JAVIER
DEL
REAL
/ SERGIO
ENRiflUEZ-NISTAL
Fiel a su politica de ofrecer una Simon
Rattley Valery
Gergiev,
dosdelasbatutas
se podra escuchar un R~quiemde
programaci6n
de cuidadovalor artisMozart dirigido por Gianandrea
Orchestra, batuta de JanosKovacs,y la partitu- Noseda yen marzo de 2018, la
tico y siempreestructuradaa partir terpretaran la Segundasinfonia cargode la Philharmonia
deundifilogodirectoconlos artistas, deMahler.
dirigidaporKarl-Heinz
Steffens,y el ra navidefiapor excelencia,El Me- SimfoniaHeroica,bajo la batuta de
Ibercameraproponeuna temporada
Nomenosdestacadasera la pre- Conciertoparaviolin, con la Sta- sias, de Hfindel,otra vezen la ver- su titular, JaimeMartin.E1tercer
de longitudexcepcional,
conun total senciade la Orquesta
de Paffs, diri- atskapelleWeimar
y la solista Vivia- si6n de EdwardHigginbottom.
conciertode la orquestallegara en
de doceconciertos;dosde ellos fue- gida por DanielHarding,en un con- ne Hagner.
Porlo querespectaa los solistas, el mes de mayoy estara dirigido
ra de abono.
cierto que tendr~comogranreclamo
Alo largo del cursose podranes- la oferta de Ibercameracontinfla por VladimirAskenazy.
Daniel Barenboim,que ofrecera
E1ciclo, que cuenta con un pre- a la pianistaMariaJoaoPires inter- cuchar tambi6nlos Conciertospara prestandoespecial atenci6nal unisupuestoglobal cercanoa 1,5 mi- pretando,por primeravez en su ca- piano y orquestade Bach, con An- versopianistico, conrecitales de la un recital el 11 de mayo,sera la
rrera, el concierto Emperador,
de dras Schiff, solista y directorde la legendariaMarthaArgerichy el que gran figura solista de la temporada
llones de euros, ofrecera siete
programas con orquesta; entre Beethoven.
CappellaAndreaBarca; un R~quiem ya es el granvalordel tecladoparael BCNClassics que aspira a contiellos, la actuaci6n de Gergievy
Del genio de Bonntambi6nse po- de Mozart,con la OrquestaNacional siglo XXI,el ruso Daniil Trifonov, nuar con su procesode consolidasus efectivos del Mariinskique in- dra escucharla Sinfonia’Heroica’,a de Hungriay el CorMadrigal,bajola que ha incluido en su programauna ci6n en el nuevocurso.
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FRECUENCIA: Semanal
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5 Abril, 2017
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Guíxols (aquestes, amb un 20% de
descompte).
Per assistir als tres primers concerts serà possible comprar un abonament jazz per 98 euros. Després
arribarà el torn d’un altre as del
jazz actual, el compositor, cantant
i pianista britànic Jamie Cullum (21
de juliol). Aquest concert ja es va
29 Marzo,
2017
anunciar
com a avanç
de la progra-

OFERTA DE POP I ROCK / La Oreja de Van

les novetats del festival

Gogh (7 d’agost),
d’ExtrePAÍS: l’exlíder
España
moduro Robe (11 d’agost), Rosario
(13 d’agost),
Antonio Orozco
PÁGINAS:
57 (14
d’agost) i el doble concert dels Amics
de les Arts +TARIFA:
Animal (16 7530
d’agost)€
completen l’oferta de música pop i rock.
Tots els espectacles
es realitzaran
ÁREA: 319
CM² - 30%
a l’aire lliure, a l’Espai Port, menys el
recital de Manel Esteve (Monestir, 3

clou obres de Gerhard, Beethoven i

Vivaldi.
FRECUENCIA:
Diario

En l’apartat de dansa destaquen

la visita del llegendari coreògraf briO.J.D.: 79409

tànic Lindsay Kemp amb Kemp dan-

ces (Teatre Auditori, 12 d’agost) i el
E.G.M.: 462000

Ballet Víctor Ullate, assidu al festival en els últims anys, amb Carmen
SECCIÓN: CULTURA
(Espai Port, 10 d’agost). Els dos espectacles són estrena a Catalunya.

EN EL 20è ANIVERSARI DE LA SEVA MORT

luntat de tenir caràcter permanent,
es va inaugurar ahir amb la presència del conseller de Cultura, Santi
Vila; la viuda de Montoliu, Montse
García-Albea; la seva filla, Núria
Montoliu, i familiars i amics. A continuació, l’Ignasi Terraza Trio i Sílvia
Pérez Cruz van oferir una actuació
en memòria seva.

Una exposició recupera
el Tete Montoliu més íntim
3L’ONCE rendeix tribut al pianista amb 200 articles personals
EL PERIÓDICO
BARCELONA

Aquell esmòquing que Tete Montoliu
va lluir en el seu últim concert al Palau de la Música, el març de 1997, es
pot veure ara a El racó d’en Tete, l’exposició més personal dedicada al pianista, una mostra que recorre la seva exitosa trajectòria a través d’alguns dels seus objectes més preats i
amb la qual se li rendeix homenatge
en el 20è aniversari de la seva mort.

Entre els més de 200 articles exposats al vestíbul de l’Auditori de
l’edifici ONCE de Catalunya destaquen el seu inseparable piano de
cua, diverses caricatures (com la del
primer quartet en què va participar,
Be-Bop), cartells de concerts i moltes
de les distincions que va rebre, com
la Creu de Sant Jordi de 1983 i la insígnia d’or i brillants del Barça, la seva altra passió després del jazz.
L’íntima mostra també exhibeix

la seva correspondència particular
amb Joan Manuel Serrat i Xavier
Cugat, un poema dedicat a Joan
Ollé, 112 caràtules de la seva vasta
discografia, un dels seus rellotges,
quadros i aparells de ràdio. I recorda l’emotiu recital de comiat que va
protagonitzar al Palau de la Música
pocs mesos abans de morir a causa
d’un càncer de pulmó contra el qual
feia més d’un any que lluitava.
L’exposició, que neix amb la vo-
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Feliu i la Generalitat al capdavant.
El festival mira de contenir la tendència a l’alça dels preus, que oscillaran entre els 10 i els 80 euros (l’entrada més cara és la d’UB40). «No ens
interessa encomanar-nos de la febre
d’altres festivals. Nosaltres estem
al marge d’això», va dir Tito Ramoneda, responsable de la productora
The Project amb Joan Roselló. H

Vicenç Montoliu
Massana, més conegut com Tete
Montoliu, hauria complert 84 anys
ahir. Aquest any, a més a més, es
commemora el 20è aniversari de la
seva mort, que va ser el dia 24 d’agost
de 1997. Cec de naixement i fill de
dos amants de la música, es va convertir en un prodigi del piano des
dels 4 anys. Després de ser descobert
per Lionel Hampton, Montoliu va
gravar més d’un centenar de discos,
el 80% dels quals a l’estranger, i va tenir un ampli reconeixement internacional. H
PRODIGI DEL JAZZ /

33 El pianista Tete Montoliu.
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O.J.D.: 23138
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ONCE Catalunya és el marc d’una exposició permanent amb 200 objectes personals
de Tete Montoliu, de la mort del qual aquest any es commemoren els 20 anys

Les coses del Tete
“Segurament, si
no hagués estat
cec, Tete hauria
estat futbolista
com el seu avi
matern”

Guillem Vidal
BARCELONA

Coincidint, ahir, amb el
84è aniversari del naixement de Tete Montoliu, el
vestíbul de l’auditori de
l’edifici ONCE Catalunya,
a la Gran Via de Barcelona, va inaugurar El racó
d’en Tete, una exposició
amb dos-cents objectes
personals del pianista català de jazz més internacional, cedits per la seva vídua, Montserrat GarcíaAlbea. “La memòria és fràgil. Han passat vint anys i
els menors de quaranta
anys, al Tete, ja no el coneixen”, assenyalava ahir
García-Albea.
L’exposició, de caràcter
permanent, inclou des de
112 caràtules dels seus
discos fins al piano Yamaha que Tete Montoliu, cec
de naixement, tenia al seu
pis del carrer Muntaner.
“No s’hi asseia mai, a tocar
el piano a casa”, explicava
tanmateix la seva vídua.
“Només el tocava en concerts i quan, un cop per
setmana, venia a casa
l’Horacio [Fumero, contrabaixista de Montoliu
durant vint anys], amb qui
tocaven per pur plaer”.
Més actius, ara bé, eren els
divuit aparells de ràdio
que hi havia a casa seva,
dos dels quals s’exposen
ara a l’edifici ONCE. “Seguia molt el futbol. A vegades fins i tot l’enxampava
escoltant partits de terce-

‘El racó d’en Tete’, inaugurat ahir al vespre a ONCE Catalunya ■ ORIOL DURAN

ra divisió”, recordava García-Albea. “Segurament, si
no hagués estat cec, Tete
hauria estat futbolista
com el seu avi matern, Alfred Massana, que havia
estat jugador del Barça.”
No cal dir, doncs, que la insígnia d’or i brillants que li
va concedir el Futbol Club
Barcelona, una de les mol-

tes distincions que s’exposen ara a ONCE Catalunya, va ser per a Montoliu
una immensa font d’alegria. “Si, mentre tocava en
un concert, el Barça feia
un gol, jo picava l’ullet a
l’Horacio i, aquest, anava
subtilment fins al Tete i li
feia un copet a l’espatlla.
Era tot un ritual...”, deia
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somrient, ahir, García-Albea.
Tete Montoliu, però, no
únicament escoltava el
Barça. Posava jazz almenys durant tres hores diàries a un volum eixordador (“mai cap veí ens va dir
res, però allò es devia sentir des del carrer Aragó”,
recordava la seva vídua), i

els llibres, gràcies sobretot
al Centre Bibliogràfic de la
ONCE, al qual es va afiliar
l’any 1944, li despertaven
un munt de passions. “Era
un lector compulsiu. Llegia llibres a una velocitat
impressionant i, sempre
que marxava de gira, ho
feia amb dues maletes plenes de llibres en Braille.

Llegia de tot: novel·la, teatre, poesia... Li encantava
Rodoreda, i també Cortázar, pel ritme que imprimia als seus textos.”
Entre les perles de l’exposició hi ha també el vestit que Tete Montoliu va
lluir en el concert que va
oferir el dia del seu 64è
aniversari al Palau de la
Música, cinc mesos abans
de morir (el 24 d’agost vinent farà 20 anys). “Duia
set quimioteràpies a sobre, però ho va donar tot”,
explicava ahir la seva vídua. “Al Palau sempre li va
tenir un respecte enorme...”
El també pianista cec
Ignasi Terraza, acompanyat d’Horacio Fumero,
el bateria Aldo Caviglia i la
cantant Sílvia Pérez Cruz,
va homenatjar ahir Tete
en un concert just després
de la inauguració El racó
d’en Tete. ■
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LA ONCEHOMENAJEA
A TETE MONTOLIUCON UNA EXPOSICI6N PERMANENTE
Doscientosobjetos personalesdel m0sicode jazz Tete Montoliucomponen
la exposici6n
permanente
inauguradaayer en la sedede la ONCE
en Barcelona.La muestraproponeun
recorridopor la trayectoriadel pianista, queera invidente,conmotivodel veinteaniversariodesu
dltimo conciertoenel Palaude la M0sica,pocosmeses
antesdesu fallecimiento. Enla exposicibn
se pueden
encontrarlas cardtulasde los discosdeMontoliu,el pianoquetenfa en su casao el
esmoquin
queusb en su 01timoconcierto, junto al queposbayer su viuda, MontseGarcfa-Albea.
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tención de dar una sacudida y
que Brossa vuelva a estar en el
epicentro creativo que tuvo en vida. Es lo que pretende el nuevo
equipo directivo de la fundación
del artista presidido por Vicenç
Altaió, que estrenara en 2018 nueva sede en La Seca II, un espacio
situado en la misma manzana
2017
que29
LaMarzo,
Seca, dentro
del histórico

tut del Teatre, el Teatre Nacional se desplazaron al Macba donde luego al Artium de Victoria.
EsDiario
solo uno de los muchos acactide Catalunya,
además
de La Seca enumeraron las principales
PAÍS:
España
FRECUENCIA:
Espai Brossa y la propia funda- vidades, entre ellas la exposición tos programados a partir del
próximo mes de abril de lo que se
ción del artista,
se han aliado
pa- Poesia Brossa que le dedicará
PÁGINAS:
8
O.J.D.:des20657
ra programar, de forma conjun- de septiembre este museo que re- ha denominado Epicentro Brossa
que irá calentando motores de cadepósito
ta, actividades
relacionadas
TARIFA:
4515 €con cibió hace seis años en
E.G.M.:
90000
el fondo del poeta con más de ra a 2019, en el que se celebrará
este irrepetible artista.
el centenario del nacimiento del
52.000 documentos ySECCIÓN:
120 poe- CATALUÑA
Los responsables
de estas
entiÁREA: 475
CM²
- 42%
dades visualizaron ayer este em- mas visuales. Según su director artista en el que está previsto reepujón para recuperar al artista. Ferran Barenblit, ocupará toda ditar la poesía completa y el catá-

El pianista Montoliu
‘abre’ su casa
La ONCE dedica al músico ‘El racó d’en
Tete’, con más de un centenar de sus objetos
T. POLO / L. PALACÍN, Barcelona
Tete Montoliu habría cumplido
ayer 84 años. En agosto hará 20
que murió y hace una semana se
cumplieron 20 años, también, de
su último concierto, en el Palau
de la Música. En tan significativa
fecha, la ONCE le ha dedicado en
su sede de Barcelona El racó d’enTete, un espacio donde se exponen más de un centenar de discos, el piano de su casa, el esmoquin que lució en su último concierto, gafas, escritos, cartas o el
carné de afiliado a la ONCE del
compositor de jazz, ciego de nacimiento. “Lo he hecho para no disgregar las cuatro cosas que había
por casa”, asegura, emocionada,
su viuda, Montserrat García-Albea. “Pero también para que sirva
de ejemplo a las nuevas generaciones, que ni siquiera han oído
hablar de él”. La que fue su segunda esposa, junto con la hija del
pianista, Núria, y el nieto Jordi,

han aportado todo el material.
El acto, al que han asistido el
consejero de Cultura, Santi Vila,
compañeros y admiradores como
Joan Manuel Serrat, Núria Feliu,
Luis Cobos o Mayte Martín, contó
con la actuación del Ignasi Terraza Trío y concluyó con la mítica
Paraules d’amor cantada por Sílvia Pérez Cruz.

Miles de anécdotas
Montse se enamoró de Tete Montoliu en 1973, cuando tuvo que llevarlo a cenar antes de un concierto en el bar de un amigo, en Madrid. “No había cenado y lo tuve
que llevar yo”, recuerda. También
aquellas primeras citas cada vez
que ella, azafata de aviación, pasaba por Barcelona en los años setenta: “Íbamos al Zeleste, a la Cova, a Terrassa a escuchar jazz”.
Entre los objetos expuestos, la
viuda se para ante una carta que

El piano y el esmoquin del último concierto.

le escribió Serrat. “Eran como hermanos”, dice, “y Tete recordaba
siempre la gira que hicieron juntos cuando pasó todo aquello de
Eurovisión”. El mismo cantautor
del Poble Sec la recuerda, poco
después, durante la inauguración
del espacio: “La imagen que más
presente tengo de él”, comenta,
sin tener que pensarlo demasiado, “es en 1969, en el primer concierto de una gira, en Oviedo. El
público estaba dividido: la mitad
nos gritaba ‘¡cabrones!’ y la otra,
‘¡hijos de puta!’. Él se volvía hacia
mí y, sin dejar de tocar el piano,
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me decía: ‘¡Joan, Joan! No te vayas, no me dejes solo, eh?”.
El otro recuerdo que destaca
Serrat, de la misma gira, plasma
la afición al fútbol (al Barça) del
jazzista: “En pleno concierto cantó un gol del Barça en Bilbao!”,
explica divertido. “El tío estaba tocando y escuchaba por un pinganillo los partidos de la jornada”.
Su viuda también da fe de estas aficiones del Tete, cuando se
para ante la insignia de oro y brillantes que le concedió el Barça:
“Estuvimos a la tribuna del Bernabéu, en 1997, poco antes de morir,

Abel Folk en la comedia surrealista Diumenge, mientras que en la
Fundación Tàpies, el barbero
que durante 17 años le cortó el
cabello a Brossa y a Tàpies recordará las anécdotas de estos años
mientras ejerce su profesión con
Carles Guerra, el actual director
de la Fundación del pintor, en un
ambiente de aires brossianos.

y ganó el Barça. La gente estaba indignada y él,
haciendo ver bien su insignia, que se viera que
era culé... ¡No te explico
como nos miraban todos!”. El sentimiento
barcelonista le venía de
familia: su abuelo, Alfred Massana, fue jugador azulgrana.
El racó d’enTete recoge más de cien portadas
de discos. “Él no los
guardaba”, dice su viuda. “No escuchaba su
música después de interpretarla. Sus grabaciones eran prácticamente discos en directo: no aceptaba repeticiones, tocaba siempre
lo que le salía del corazón en cada
momento. Por eso muchos discos
no los tenía y nos costó horrores
recopilarlos, contactando con discográficas japonesas y americanas”.
Una vez le preguntaron si, dada su ceguera, no le daba miedo
tocar la tecla equivocada. “Siempre busco la tecla equivocada’, respondió, definiendo a la perfección
su insaciable curiosidad musical.
Cuando caía en la tecla que no
era, se le abría un universo musical totalmente nuevo, para explorar”, remacha su viuda.
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Recuerdos de
Tete Montoliu
E1 esmoquinque us6 en su filtimo
conciertoen el Palaude la Mfisica,
el pianoque tenia en su casa y 1as
carfitulas de sus 112discossonalgunosde los 200objetos que componenla exposici6npermanenteEl
rac6 d’ en Tete Montoliucon la que
la ONCE
homenajeaal gran mfisico del jazz espaflol.
La muestra, que se inaugur6
ayer, dia en que cumpliria 84
afios, en el vestl"bulodel Auditorio
del edificio ONCE
de Catalufla,
proponeun recorrido por la trayectoria de Montoliu,aunque,comosefiala en una entrevista con
Efe su viuda, MontseGarcia-A1bea, <(despu6sde 50 afios de jazz
sin parar, es muydificil hacer un
resumen>>.

MARTA
P~’REZ
/ EFE
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Hoy Tete Montoliu habría cumplido 84 años.
Hoy Tete Montoliu habría cumplido 84 años. Y como homenaje en este aniversario, la Once ha abierto un espacio en recuerdo del
mítico pianista ciego, con una exposición permanente de alguno de sus objetos personales. Toda una vida dedicada al jazz. Desde su
piano al esmoquin que vistió en el último concierto en el Palau de Música, que justamente hoy hace 20 años.
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UNA HISTÒRIA DE L’EIXAMPLE... Hotel Regina
CÉSAR CID

El SAT! acull uns
titelles premiats

SANT ANDREU 3 El Teatre S
(Neopàtria, 54) acollirà el
es 1, 2, 8 i 9 d’abril l’obra En
Totlifan, de la companyia E
quirot Teatre, que va obten
premi Feten 2016 al millo
pectacle de titelles. L’obra
ra la història d’un nen, el Ja
qui sempre l’hi han fet to
representació –l’entrada c
9,5 euros–, està dirigida a n
de més d’un any i dura 55
nuts.

Lloll Bertran estre
els ‘Espectapes’
33 Façana amb marquesina modernista de l’hotel Regina, al carrer de Bergara.

Cent espelmes al Regina

Plaça de la
Universitat

lai

Pe

Gran Via

Ber
gara
Plaça de
Catalunya

amb

la

Hotel Regina
Carrer de
Bergara, 4

La R

Una marquesina modernista de ferro forjat i vidre dona la benvinguda als turistes que s’allotgen a l’hotel Regina (Bergara 4), que just ara
compleix 100 anys. Aquest establiment de quatre estrelles va obrir les
portes el 1917, encara que l’edifici
és del segle XVIII. L’immoble estava
destinat a vivendes particulars fins
que Francesc Recasens, propietari
de la Pensió Francesa, situada a l’altre costat del carrer, va començar
a comprar alguns pisos de l’actual
hotel per ampliar el seu negoci.
«A poc a poc va comprar tot l’edifici», explica el director i copropietari Lluís Roig Ortiz. Recasens va invertir 5.300 pessetes en la compra
de l’immoble. «No era gaire pacient:
lluny d’esperar a la porta l’arribada
de possibles hostes, se n’anava a
l’Estació de França a esperar l’arribada del tren per captar clients», segueix José Luis Roig Urrutia, pare de
Lluis i exgestor de l’hotel.
El Regina va créixer i es va modernitzar. «Va ser un dels primers
hotels de Barcelona a tenir telèfon
a totes les habitacions –destaca el
pare–, a més d’un restaurant que va
destacar per oferir la varietat d’entremesos més gran de la ciutat».
Quan va esclatar la guerra civil, el
1936, Recasens es va refugiar a Itàlia.

Diputació

Balmes

ANNALISA PALUMBO
BARCELONA

Rambla de Catalunya

L’hotel de quatre estrelles del carrer de Bergara, que va obrir les
portes el 1917, es va transformar en hospital durant la guerra civil

Durant la seva absència, el Regina
va complir funcions d’hospital militar. «Aquí es van allotjar unes nits els
nens de Morelia, abans de ser traslladats a Mèxic», explica Roig pare.
Es refereix a alguns dels 456 nens
exiliats a Mèxic el 1937.
A l’acabar la guerra, Recasens va
tornar i es va trobar l’hotel gairebé destruït. «Les vidrieres de l’hotel s’han anat perdent amb el pas del
temps –explica la doctora en història de l’art Núria Gil Farré–. Només
se’n conserven dues a la part posterior de l’edifici, que ara està tapada»,
segueix Gil. El disseny és una còpia
d’una obra de l’artista René Beauclair i les vidrieres van ser realitza-
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des per l’empresa Rigalt, Granell
& Cia, que també va treballar al
Palau de la Música.
Per salvar el que quedava de
l’hotel i recuperar el seu prestigi,
Recasens va invertir 400.000 pessetes, en una època en què una
nit al Regina costava 1 pesseta. En
el moment de la seva mort, la neta hereva es va desentendre de la
propietat fins a la injecció de capital de Roig pare, que es va convertir en gestor de l’hotel el 1957,
i va acabar comprant-lo el 1985.
«Era un hotel d’estil senzill, encara que fos un quatre estrelles.
Hi havia habitacions compartides per al servei i una marisqueria». «Aquí hi va dormir Alfredo
Di Stéfano quan es debatia entre
fitxar pel Reial Madrid o el Barça
–afegeix Roig fill–. I José Mujica,
expresident de l’Uruguai».

Aniversari amb piano
Ara, l’hotel Regina intenta que
la ciutat s’aprofiti de les seves
instal·lacions. «Cada any fem un
esmorzar per a escriptors per
Sant Jordi –segueix Roig–. I cada dijous i diumenge, fins a finals d’any, tindrem sessions de
piano obertes al públic per celebrar el nostre primer segle d’activitat». H

EIXAMPLE 3 El restauran
Principal de l’Eixample (
vença, 286-288) torna a of
les seves tapes amb espect
de petit format els dilluns
nit. L’actriu i comediant L
Bertran va estrenar ahir aq
ta nova etapa dels Espect
amb El secret del principal
te per a adults d’una nit de pr
vera). Repetirà els pròxim
lluns 3 i 10 d’abril.

Tres dies de dansa
a la Teixonera

HORTA-GUINARDÓ 3 El
tre cívic Teixonera (Arenys
organitza tres jornades de d
sa a partir de demà amb
tiu de Territori en dansa 2017
Cia 4 Ensayos actuarà a la s
da de les estacions de metr
Guinardó-Sant Pau (09.30
res), Carmel (12.00 hores) i
ta (20.00 hores). Divendre
centre cívic actuaran dive
grups (20.00 hores).

Degustacions
solidàries a Utopia

SANT MARTÍ 3 La fàbrica
dernista Utopia, 126 (Cristó
de Moura, 126) serà l’esce
dissabte que ve, 1 d’abril,
Tast Gastro-Solidari de la F
dació Jubert Figueras, oen
que ajuda famílies de mal
que han d’afrontar un ing
hospitalari. De 18.00 a 00
hores i per només 15 euro
podran tastar cinc product
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BARCeLONeJANT

NATÀLIA

Farré

Quan Dalí passejava per Barcelona

E

l primer escàndol públic el
va protagonitzar a Barcelona. Tenia només 8 anys
quan davant d’un aparador del carrer de Ferran va veure un
rast d’alls. La botiga estava tancada,
però ell els volia. Sense dubtar-ho. Va
començar a cridar: «Vull cebes, vull
cebes». Els vianants se’l miraven estupefactes. I se suposa que la seva
mare intentava calmar-lo. Era Salvador Dalí. L’artista de Figueres o el
geni empordanès, fins i tot el pintor
de Cadaqués. Però mai un creador
amb el gentilici barceloní al darrere.
«Però la sang de Dalí és barcelonina».
Així ho afirma l’historiador Ricard
Mas a Dalí i Barcelona, la primera monografia dedicada a la relació de l’artista amb la ciutat.
Una ciutat que «li ha negat el pa
i la sal», sosté. Tant, que per no tenir
no té ni un trist passatge amb el seu
nom. ¿El motiu? «Els seus vincles,
simpaties o oportunisme amb el règim de Franco». Va estar a punt de tenir un monument al davant de la catedral en l’època de Narcís Serra com
a alcalde. Certa intel·lectualitat d’esquerres ho va impedir. Sí que va aconseguir la Medalla d’Or de Barcelona.
Pels pèls. L’hi va col·locar Pasqual
Maragall quan ja jeia de cos present,
en pijama, a l’espera de ser embalsamat. Una escena tan surrealista, com
el mateix geni.
Malgrat aquest desdeny, Barcelona va ser aparador de Dalí i Dalí
aparador de Barcelona. Aquí va passar llargues temporades. L’última, el
1988 a la clínica Quirón; les primeres
quan amb 4 anys el portaven al parc
Güell. Pel mig, vuit dècades d’estades per etapes. Primer instal·lat a casa dels seus oncles, després al Royal
Hotel del carrer del Carme, i a partir
de 1935, a l’Hotel Ritz. A la suite 108.
La mateixa per on van desfilar les estrelles del moment, d’Ava Gardner a
John Wayne. La mateixa en què escandalitzava l’alta societat muntant
escenografies eròtiques o pornogràfiques: entre altres, convidar un taxista de Vilanova i la Geltrú amb un penis molt gran perquè el mostrés, per
exemple. I la mateixa en què va fer
pujar un cavall dissecat de 400 quilos
per regalar-lo a Gala. Era el seu quarter general a Barcelona, on rebia i on
anaven els periodistes a buscar un
bon titular.
Però no tot van ser boutades. Aquí
va realitzar la seva primera exposició individual. Aquí va passejar amb
el seu amic Federico García Lorca,
el poeta granadí va tenir el seu primer èxit teatral al Goya amb l’estrena de Mariana Pineda. Aquí va realitzar activitats filantròpiques, com el
regal d’un oli al club de futbol Sant
Andreu que passava per grans dificultats econòmiques. I aquí es va
convertir en el primer gran defensor del modernisme i de Gaudí en
una època en què ni l’arquitecte ni
l’estil tenien prèdica: el prestigiós
crític d’art Christian Zervos afirma-

ARXIU

els contr
a la refor
de l’abac
porten la
queixa al
PATRICIA CASTÁN
BARCELONA

Amb el projecte d
substituirà el mer
ria a punt d’adjud
va de les entitats c
forma que veuen
no només no s’ha
nó que s’amplifica
sentar instàncies
Greuges de Catalu
faran a la Síndica
per replantejar le
ir-ne l’impacte. U
la marxa convoca
te a Gràcia.
El centenari
l’Abaceria, situat a
de Gràcia, ha causa
nions a la zona, ta
mar aquest diari la
sada. La plataform
a on vas?, que inte
na d’entitats, qüe
2016 que la interv
sar al dia l’envelli
vi a 33 milions (en
tació, la carpa i els

Volen que les o
més barates i in
a una marxa di
33 Salvador Dalí, a la famosa sala hipòstila del parc Güell de Barcelona el 1956.
ARXIU

tis, com Barcelona de Noche. Allà va
conèixer Peki d’Oslo, més tard rebatejada com a Amanda Lear. I visitar
bordells. De les seves activitats sexuals parla la Senyora Rius.

The Beatles i el consolador

33 L’artista mira per la finestreta d’un taxi de Barcelona.
va, el 1926, que Gaudí havia «desacreditat la ciutat amb les seves múltiples construccions», obres «amb
un gust d’allò més ridícul». Dalí va
defensar sempre el modernista fins
al punt d’accedir, el 1952, a muntar
un happening gegant al parc Güell
en benefici de la Sagrada Família. Va
reunir 5.000 persones i la premsa nacional i internacional.
El llibre repassa també la seva afició a la sarsuela, als toros i al xarleston. La seva debilitat pels bons restaurants i les seves sortides nocturnes, que no totes eren al Liceu i al
Palau de la Música. A Dalí li agradaven els llocs on actuaven els traves-
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Ricard Mas repassa el
vincle del geni amb la
ciutat que, afirma, «li
ha negat el pa i la sal»
Una relació que dona
per a vivències serioses
i polèmiques, com la
de l’ànec sodomitzat

La madame explica que una vegada va
arribar el geni amb un grup de dones
i un ànec. El ritual va ser molt cruel: Dalí va degollar l’ànec alhora que
li introduïa el penis per l’anus per
gaudir amb els seus espeternecs. La
Senyora Rius ho explica però també
afirma no haver-ho vist. Així que donada l’aversió que l’artista tenia pels
gèrmens, és molt probable que el ritual fos un altre. És, juntament amb
l’anècdota amb The Beatles, l’única
que recull el llibre sense tenir la seguretat de la seva veracitat. El que va
passar amb el quartet de Liverpool
també és molt dalinià. Se suposa que
el geni els va portar a sopar al Reno i
que després els va obsequiar amb un
consolador gegant a cada un. No uns
qualssevol, sinó uns realitzats a mà
per un artesà del carrer del Tigre.
Malgrat tot el que va viure a Barcelona Dalí, no és fàcil veure obra seva a la ciutat. Al MNAC n’hi ha vuit
peces. I una a la Fundació Suñol. Hi
ha també una altra obra poc coneguda pel gran públic: la cúpula del
Palauet Albéniz. La suma no és per
llançar coets. Això més el no carrer
dedicat a l’artista porten Mas a afirmar que Barcelona és una ciutat «infradalinitzada». H

El col·lectiu va in
recolza una reform
cara que creu que s
part de l’estructur
(hi ha tres plantes
el cost baixaria sen
timen les obres sufi
10 milions i creue
està sobredimens
onen també el pà
places, que va ser p
operadors del mer

TeMOR AL TURISMe / E

venedors, així co
part de la clientela
de Gràcia sí que a
remodelació ac
l’ajuntament i r
tots els grups de l’o
la CUP, perquè si
comercial de prox
tant, la plataform
l’actual projecte t
sent un reclam tur
El col·lectiu, que
blea de Barris per
Sostenible ha entr
ment les seves dem
dic Rafael Ribó, es
per la presència d’
cat al futur recint
producte fresc.
El gerent de Me
lona, Jordi Torrad
que el pla va ser «
consensuat i que e
són proporcionals
(4.000 metres qua
La repercussió per
da serà la mateixa
vol altra reforma,
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A més a DdG
L’exdirector general
implica l’exconseller
Felip Puig en el judici
del cas Palau 24
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Puig i Montull
tenien línia
directa pel
conveni de CDC
L’exdirector general revela que l’exconseller es

va interessar per l’acord econòmic entre el Palau
i la fundació convergent Llinares va trobar
un quadre amb els pagaments de Ferrovial
ACN/DDG BARCELONA

■ L'exdirector general del Palau
de la Música Joan Llinares, va revelar que l'exconseller i exsecretari general adjunt de CDC Felip
Puig tenia una línia de telèfon directa amb l'exdirector administratiu de l'entitat Jordi Montull per
parlar del conveni entre el Palau i
la Fundació Trias Fargas, vinculada als convergents. Ho va saber
perquè quan ell ja dirigia l'entitat
i ocupava el despatx de Montull,
el juny del  va rebre una trucada a un telèfon amagat en un
calaix de la taula. Puig li va preguntar si ja estava tot clar sobre el
conveni entre les dues institucions.
En un llarginterrogatoridelfiscal,LlinaresvaexplicarquevacomençaradirigirelPalaueldejuliol del , molts pocs dies després de l'escorcoll dels Mossos. El
primer que va voler fer va ser entendre l'estructura interna de les
tres entitats, Orfeó, Fundació i
Consorci, fer-ne el funcionament
méssenzillirealitzarunaauditoria
externa.Perfer-ho,vacomençara
revisar els papers que no s'havien
endut els Mossos i va anar descobrint nombroses irregularitats,
que va adjuntar en un document

lliurat a la fiscalia el juny del .
Així, una de les primeres coses
que va fer va ser contractar un director de seguretat, que el Palau
no tenia. Van descobrir que s'havienesborratlesimatgesdelescàmeres de vigilància del  al  de
juliol, just després de l'escorcoll
policial. En les imatges del  i 
vandescobrirquealgunstreballadorstreienbossesd'escombraries
ambdocumentsielsportavenaun
localproperpropietatdeMontull.
També va descobrir que a la
plantadecomptabilitat,encaradirigidaperGemmaMontull,s'estaven destruint documents de paper.Igualment,esvatrobarqueels
advocats de Montull havien demanataMarionaCarulla,aleshores presidenta, anar al notari per
revertirunacomprad'unlocalque
l'OrfeóhaviafetaMilletiMontull.
Llinares s'hi va negar, perquè Carulla no tenia poders per fer-ho.
Reticiències pels patrocinis
L'exdirector general també va explicar quel'aleshoresdirectorageneralencarregadadelmecenatge,
Rosa Garicano, va presentar reticènciesal'horadelliuraralsauditorselsconvenisdepatrocini,ique
Gemma Montull també es demo-

L’exdirector general Joan Llinares va rebre una trucada de Felip Puig a un telèfon amagat en un calaix. ACN

La CLaU
PETICIÓ
Millet i Montull hauran
de seguir tot el judici
Els magistrats van decidir
que Millet i Montull hauran
de seguir assistint a totes les
sessions del judici. El tribunal
ha considerat que el judici no
agreujarà les patologies.

rava a l'hora de comunicar als
bancs que el seu pare i Millet ja no
tenien poders ni signatura als
comptes bancaris de l'entitat.
Perúltim,lasecretàriadeMillet,
Elisabet Barberà, també va presentar reticències a l'hora d'obrir
lacaixafortadeldespatxpresidencial, on s'hi van trobar . euros
en metàl·lic.
GaricanoiGemmaMontullvan
ser acomiadades per motius disciplinaris, acomiadaments que
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vanseravalatsjudicialment.Sobre
Garicanovadirquehaviadesaber
què es feia amb els diners, i de
GemmaMontullva assegurarque
era poc fiable treballar-hi.
Enresum,Llinares va manifestar que el desfalc del Palau va ser
organitzatperduespersones,amb
unnuclivinculatiambunafaltade
criteri auditor per part de molts
responsables.
De fet, va recordar que Millet i
Montull,enelfonserenfuncionaris públics perquè tenien càrrecs
directiusenunenspúbliccomera
el Consorci.
El quadre de Ferrovial
Entre els papers que Llinares va
trobarhihaviaunquadre,enunarxiuinformàticd'unasecretàriade
Montull, sobre suposats cobraments de Ferrovial i pagaments a
Daniel, que podria ser Osàcar, extresorerdeCDC,peròningúenva
donar explicacions.
Defet,Llinaresesvareuniramb
JuanElizaga,deFerrovial,perevitar que deixés de ser el principal
patrocinadordelPalau,iesvatrobar Osàcar demanant a Carulla

que pagués factures endarrerides
a Natur System, empresa de l'extresorer convergent, que Llinares
vaadmetresotaelpermísdelsauditors. Llinares també va explicar
que no van trobar cap suport documentalquejustifiquéselconvenientreelPalauilaFundacióTrias
Fargas.
Justament, sobre les obres que
FerrovialvaferalPalau,vadirque
les obres les hauria d'haver pagat
el Consorci, i no pas la Fundació, i
per tant haurien hagut de sortir a
concurspúblic,inosercontractades a dit per Millet i Montull.
Per la seva banda, el que va ser
secretari de la Fundació del 
alisecretarisegondel'Orfeó
del  al , Joan Segura, va
explicar que la seva funció dins la
Fundacióeraassistiruncopal'any
alareuniódelpatronatdel'entitat,
onGemmaMontullpresentavaen
una pantalla els comptes i Millet
en donava detalls.
El secretari va dir que tot i que
ell hagués hagut de custodiar els
llibres d'actes de les reunions la
Fundació, en realitat era en mans
de Millet.
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... i Puigdemont replica des de Washington
que només és una altra promesa
EL GOVERN RECLAMA UNA CLÀUSULA CONTRA ELS INCOMPLIMENTS
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Puig i Montull
tenien línia directa
pel conveni de CDC
L’exdirector general revela que l’exconseller es

va interessar per l’acord econòmic entre el Palau
i la fundació convergent Llinares va trobar
un quadre amb els pagaments de Ferrovial
ACN BARCELONA

nL'exdirector general del Palau de
la Música Joan Llinares va revelar
que l'exconseller i exsecretari general adjunt de CDC Felip Puig tenia una línia de telèfon directa
amb l'exdirector administratiu de
l'entitat Jordi Montull per parlar
del conveni entre el Palau i la Fundació Trias Fargas, vinculada als
convergents. Ho va saber perquè
quan ell ja dirigia l'entitat i ocupava el despatx de Montull, el juny
del  va rebre una trucada a un
telèfon amagat en un calaix de la
taula. Puig li va preguntar si ja estava tot clar sobre el conveni entre
les dues institucions.
En un llarginterrogatoridelfiscal,LlinaresvaexplicarquevacomençaradirigirelPalaueldejuliol del , molt pocs dies després de l'escorcoll dels Mossos. El
primer que va voler fer va ser entendre l'estructura interna de les
tres entitats, Orfeó, Fundació i
Consorci, fer-ne el funcionament
méssenzillirealitzarunaauditoria
externa.Perfer-ho,vacomençara
revisar els papers que no s'havien
endut els Mossos i va anar descobrint nombroses irregularitats,
que va adjuntar en un document
lliurat a la fiscalia el juny del .
Així, una de les primeres coses
que va fer va ser contractar un director de seguretat, que el Palau
no tenia. Van descobrir que s'havienesborratlesimatgesdelescàmeres de vigilància del  al  de
juliol, just després de l'escorcoll

La CLaU
Millet i Montull hauran
de seguir tot el judici
Els magistrats van decidir
que Millet i Montull hauran
de seguir assistint a totes les
sessions del judici. El tribunal
ha considerat que el judici no
agreujarà les patologies que
tenen.

policial. En les imatges del  i 
vandescobrirquealgunstreballadorstreienbossesd'escombraries
ambdocumentsielsportavenaun
localproperpropietatdeMontull.
També va descobrir que a la
plantadecomptabilitat,encaradirigidaperGemmaMontull,s'estaven destruint documents de paper.Igualment,esvatrobarqueels
advocats de Montull havien demanataMarionaCarulla,aleshores presidenta, anar al notari per
revertirunacomprad'unlocalque
l'OrfeóhaviafetaMilletiMontull.
Llinares s'hi va negar, perquè Carulla no tenia poders per fer-ho.
Reticències pels patrocinis
L'exdirector general també va explicar quel'aleshoresdirectorageneralencarregadadelmecenatge,
Rosa Garicano, va presentar reti-

L’exdirector general Joan Llinares va rebre una trucada de Felip Puig a un telèfon amagat en un calaix

cènciesal'horadelliuraralsauditorselsconvenisdepatrocini,ique
Gemma Montull també es demorava a l'hora de comunicar als
bancs que el seu pare i Millet ja no
tenien poders ni signatura als
comptes bancaris de l'entitat.
Finalment, la secretària de Millet, Elisabet Barberà, també va
presentar reticències a l'hora
d'obrir la caixa forta del despatx
presidencial, on es van trobar
. euros en metàl·lic.
GaricanoiGemmaMontullvan
ser acomiadades per motius disciplinaris, acomiadaments que
vanseravalatsjudicialment.Sobre
Garicanovadirquehaviadesaber
què es feia amb els diners, i de
GemmaMontullva assegurarque
era poc fiable treballar-hi.
Enresum,Llinares va manifestar que el desfalc del Palau va ser
organitzatperduespersones,amb
unnuclivinculatiambunafaltade
criteri auditor per part de molts
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responsables.
De fet, va recordar que Millet i
Montull en el fons eren funcionaris públics perquè tenien càrrecs
directiusenunenspúbliccomera
el Consorci.
El quadre de Ferrovial
Entre els papers que Llinares va
trobarhihaviaunquadre,enunarxiuinformàticd'unasecretàriade
Montull, sobre suposats cobraments de Ferrovial i pagaments a
Daniel, que podria ser Osàcar, extresorerdeCDC,peròningúenva
donar explicacions.
Defet,Llinaresesvareuniramb
JuanElizaga,deFerrovial,perevitar que deixés de ser el principal
patrocinadordelPalau,iesvatrobar Osàcar demanant a Carulla
que pagués factures endarrerides
a Natur System, empresa de l'extresorer convergent, que Llinares
vaadmetresotaelpermísdelsauditors. Llinares va explicar que no

vantrobarcapsuportdocumental
que justifiqués el conveni entre el
Palau i la Fundació Trias Fargas.
Justament, sobre les obres que
FerrovialvaferalPalau,vadirque
les obres les hauria d'haver pagat
el Consorci, i no pas la Fundació, i
per tant haurien hagut de sortir a
concurspúblic,inosercontractades a dit per Millet i Montull.
Per la seva banda, el que va ser
secretari de la Fundació del 
alisecretarisegondel'Orfeó
del  al , Joan Segura, va
explicar que la seva funció dins la
Fundació era assistir un cop l'any
alareuniódelpatronatdel'entitat,
onGemmaMontullpresentavaen
una pantalla els comptes i Millet
en donava detalls.
El secretari va dir que tot i que
ellhauria hagutdecustodiarelsllibres d'actes de les reunions de la
Fundació, en realitat era en mans
de Millet.
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Llinares afirma que el Palau
va servir per “finançar” CDC
a L’exdirector de l’ens ratifica les sospites vers els diners de Ferrovial, tot i que admet que va demanar a
la constructora que seguís el patrocini a L’Audiència denega a Millet i Montull absentar-se del judici
Mayte Piulachs
BARCELONA

Els lladres confessos del
Palau de la Música hauran
de continuar assistint al
judici que l’Audiència de
Barcelona realitza contra
ells i catorze persones més
per l’espoli de l’ens. La presidenta del tribunal, la magistrada Montserrat Comas, va informar ahir a
l’expresident del Palau Fèlix Millet i a la seva mà dreta Jordi Montull que, tot i
les greus patologies que
pateixen, els forenses han
determinat
que
“no
s’agreujaran pel fet d’assistir al judici oral”, i com
que es reduiran força les
sessions, davant la renúncia de testimonis, la secció
desena els denega que
marxin a casa seva, si no
és per un motiu puntual
sobrevingut.
Abans, en l’onzena sessió del judici va declarar
com a testimoni Joan Llinares, exdirector del Palau, posat en el càrrec per
les administracions incloses en el Consorci del Palau, el qual va detallar les
seves descobertes, en assumir aquesta tasca, el 30
de juliol del 2009, una setmana després de l’escorcoll policial. Llinares, que
va ser acompanyat per
l’exregidora de Barcelona
Itziar González i l’exdiputat de la CUP David Fernández, va ratificar que
des del Palau es finançava
Convergència de forma

Palau hi havia un perjudici
per a l’entitat. Llinares
també va admetre que ell
mateix va demanar a Ferrovial que es quedés com a
patrocinador del Palau.
Llinares va deixar la direcció del Palau el desembre de 2010 i –interrogat
per Àlex Solà, lletrat de
l’acusació popular de la
FAVB– va admetre que hi
va haver un desacord amb
la direcció. Va dir que Josep
Maria Busquets, que va assumir la direcció de la Fundació i de l’Orfeó va “manio-

Les frases

—————————————————————————————————

“Vaig dir que si no
s’acusava CDC, el
Palau passaria de
víctima a encobridor”
Joan Llinares
EXDIRECTOR DEL PALAU DE LA
MÚSICA
—————————————————————————————————

“Tot eren èxits... I no
vaig comprovar que
s’informés l’Orfeó de
la venda d’un local de
Millet a l’associació”
Joan Segura
EXSECRETARI DE LA FUNDACIÓ PALAU

Joan Llinares, exdirector del Palau, amb l’exdiputat de la CUP David Fernández, ahir en sortir del jutjat ■ TONI ALBIR/ EFE

“il·legal”.
En una exhaustiva declaració, Llinares va explicar que les primeres “sorpreses” que ell i els auditors es van trobar al Palau
van ser factures de viatges
a països llunyans que les
famílies Millet i Montull
van fer amb els diners del
Palau. També van trobar
factures d’obres fetes a casa de tots dos. Millet i Montull, a través d’una carta,
van confessar haver-se
gastat en les obres uns 3,6
milions del Palau. La confessió va ser el 16 de setembre del 2009, i segons
Llinares, el dia 3, a les juntes de la Fundació i de l’Or-

feó del Palau, “ja els havíem informat d’unes
quantitats superiors”. Llinares va explicar que totes
les troballes les aportava a
la fiscalia o al jutge, com
ara factures falses. Va afegir que va trobar “reticències de col·laboració” de
Gemma Montull, encara
directora financera, i que
se’l va informar que en la
planta d’ella “s’estaven
destruint documents”.
La trucada de Felip Puig
Amb les factures falses i
l’estructura jurídica de
l’Orfeó, amb un munt de
comptes corrents no declarats, Llinares va asse-
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gurar que era evident que
en el Palau “hi havia un finançament polític il·legítim”, i que “Convergència
era l’entitat destinatària”.
En aquest context, van
descobrir els convenis
amb la Fundació Trias
Fargas, propera a CDC, i
que Llinares –segons va
declarar ahir– va trucarlos perquè tornessin els
600.000 euros cobrats i
que la junta de l’Orfeó no
havia permès. Llinares
també va revelar ahir que
el novembre del 2009 va
rebre una trucada de l’exdirigent de Convergència
Felip Puig per preguntar-li
si ja estava resolt el tema

de la Trias Fargas i si hi
havia més coses, i li va respondre que s’estava revisant tot.
I, el novembre del 2010,
van trobar en un ordinador
d’una secretària de Montull
un requadre, on surten
aportacions de Ferrovial, i
pagaments a la Trias Fargas i al Palau. “Vam veure
que la relació amb Ferrovial
anava més enllà del patrocini”, va sostenir Llinares.
A preguntes de Cristóbal
Martell, defensor de Pedro
Buenaventura, exdirectiu
de la constructora, Llinares
va admetre que no s’havia
fet cap auditoria sobre si les
obres fetes per Ferrovial al

brar” perquè el Palau no
acusés CDC, i Llinares va
assegurar que va dir-los que
“si el Palau no acusava es
convertia de víctima a encobridor”.
Per la seva part, Joan Segura, exsecretari de la Fundació i de l’Orfeó, va declarar que el Palau “funcionava a meravella”. Amb tot, i
en paraules del fiscal Emilio Sánchez Ulled, va admetre la seva “deficient atenció” als comptes de l’Orfeó, i
que es feien pagaments en
metàl·lic a diverses persones com ara el cunyat de
Millet. A més, va facilitar a
Millet i Montull les societats amb les quals van intentar vendre un local a
l’Orfeó, amb unes elevades
plusvàlues per a ells. ■

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL BALCO
DURADA : 86

Cadena Ser

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha declarado el exdirector del Palau de la
Música en el tribunal, la persona que sustituyó a
Fèlix Millet.
Hoy ha declarado el exdirector del Palau de la Música en el tribunal, la persona que sustituyó a Fèlix Millet. Ha asegurado que en los
ordenadores de la institución había información sobre la financiación irregular a Convergència, y sobre obras bajo sospecha. Además
ha explicado que el exconseller Felip Puig le llamó para interesarse por los convenios firmados con la Fundación Trias Fargas. Decl.
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Llinares revela que Felip
Puig tenia "línia de telèfon
directa" amb Montull
L'exdirector general del Palau de
la Música Joan Llinares, ha revelat que l'exconseller i exsecretari
general adjunt de CDC Felip Puig
tenia una "línia de telèfon directa" amb l'exdirector administratiu de l'entitat Jordi Montull
per parlar del conveni entre el
Palau i la Fundació Trias Fargas,
vinculada als convergents. Ho va
explicar durant el judici pel 'cas
Palau' i ho va saber perquè quan
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ell ja dirigia l'entitat i ocupava
el despatx de Montull, el juny
del 2010 va rebre una trucada a
un telèfon amagat en un calaix.
Puig li va preguntar si ja estava
tot "clar" sobre el conveni entre
les dues institucions. En un llarg
interrogatori del fiscal, Llinares
va explicar que va començar a
dirigir el Palau el 29 de juliol del
2009, molts pocs dies després
de l'escorcoll dels Mossos.
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Corrupció.cat

Al Parlament i a l’Audiència Nacional

Pàgines 18 a 20 888

Dos casos, un expresident
Mas compareix avui al Parlament arran dels escàndols de corrupció en l’extinta
CDC H Els grups li podran preguntar sobre l’espoli del Palau i les comissions del 3%
J. G. ALBALAT
BARCELONA

FERRAN NADEU

L’expresident de la Generalitat de
Catalunya i president del Partit
Demòcrata Català (PDECat), Artur
Mas, compareix avui, dimecres, al
Parlament per donar explicacions
sobre els últims escàndols de corrupció que han esquitxat l’extinta Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC), el partit que va
dirigir i que es va dissoldre políticament per donar pas a la nova formació política.
Hi ha dos processos judicials en
marxa: el suposat finançament illegal de CDC a través del Palau de la
Música, el judici del qual s’està celebrant, i el suposat pagament de
comissions il·legals del 3% al partit
per part de diverses empreses; una
investigació que està portant un
jutge del Vendrell i per la qual es
va registrar la seu central dels convergents a Barcelona. Aquestes són
algunes de les qüestions sobre les
quals Mas hauria de respondre.

EL SEU NOM, EN EL ‘CAS 3%’
En el cas 3% que investiga el jutge del Vendrell ha sortit el nom
de Mas. Un testimoni protegit
ha deixat al descobert la contundent advertència que suposadament li va fer l’exconseller i ara
diputat Germà Gordó per no
«obeir» als interessos de CDC. Segons aquest empresari i donant
de fons a la fundació convergent
CatDem, Gordó li va dir: «Tu no
obeeixes. Ara a qui no obeeixes és
president, a veure què passarà».
L’empresari també va relatar que
havia tingut una cita amb Mas
al seu despatx de CDC i aquest li
va dir: «Has de fer el que aquest
et digui», en referència a Gordó.

LES COMISSIONS
El jutge del Vendrell està investigant una presumpta trama de
corrupció per aconseguir comissions a canvi d’adjudicacions
d’obres públiques. Un dels protagonistes és Viloca, que ha sigut detingut en dues ocasions.
Una part de les indagacions segueixen en secret de sumari.

EL PALAU DE LA MÚSICA
Jordi Montull, el que va ser mà dreta de Fèlix Millet al Palau de la Música, va arribar a un acord amb la fiscalia per salvar la seva filla, Gemma Montull, i que ella no hagi de
trepitjar la presó. A canvi, pare i filla han admès que l’empresa Ferrovial va pagar comissions a Convergència a través del Palau. Millet,
que era president de l’auditori, es
va apuntar al carro i va ser clar:
«Ferrovial feia donacions al Palau
perquè els diners anessin a Convergència a canvi d’obra pública. Això no ho vaig dir en la meva confessió del 2009, però és la veritat».

d’euros que suposadament va rebre de forma il·legal. El partit té
en aquests moments 15 seus embargades. ¿Mas sabia que s’estaven cobrant comissions? ¿O, com
defensa la seva formació, tot és
mentida i la confessió dels investigats és només per reduir la seva
eventual condemna?

DIPUTAT I EXCONSELLER

33 23 d’octubre del 2015 8 Mas ja va comparèixer fa un any i mig al Parlament per explicar el 3%.

La confessió
de Millet i Montull
i les suposades
comissions centraran
les intervencions

ELS EXTRESORERS DE CDC
Al banc dels acusats per l’espoli
del Palau i el suposat finançament
il·legal de CDC s’asseu el que va ser
tresorer del partit Daniel Osàcar.
Segons l’acusació, aquesta persona va canalitzar part de les comissions que van anar a parar a Convergència, encara que ell ho va negar.

«S’ha mentit molt aquí», va dir. Però
aquest no és l’únic tresorer de CDC
imputat per un presumpte cas de
corrupció: Andreu Viloca també ho
està pel cas 3%.

EL PAGAMENT DE COMISSIONS
CDC sempre ha negat que es financés a través del Palau, però el fiscal
reclama el decomís de 6,6 milions

La Guàrdia Civil va trobar en un registre practicat el 21 d’octubre del
2015 al domicili del que va ser directiu de Copisa Francesc Xavier
Tauler, i a la seu d’aquesta societat, anotacions manuscrites que
evidencien, al seu entendre, la suposada implicació de Gordó en
l’adjudicació irregular de dos contractes a la constructora, segons
un informe inclòs en el cas 3% de
suposat pagament de comissions a
CDC. Al març, Mas va dir que posava la mà al foc per Gordó. H
DAVID CASTRO

El jutge ‘felicita’ Mireia Pujol per
duplicar la seva fortuna a Andorra
La filla de l’expresident
declara que desconeix
l’origen de l’herència
ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

Mireia Pujol va per lliure, i ho va demostrar ahir davant el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata. Va
ser l’única membre de la família Pujol que no va responsabilitzar el seu
germà Jordi de la gestió del llegat a
Andorra. Segons la penúltima filla
de l’expresident de la Generalitat,
de la gestió dels 62 milions de pessetes (332.000 euros) que li van correspondre, com a cada un dels seus
sis germans i a la seva mare, Marta

Ferrusola, per l’herència del seu avi
Florenci, se n’ocupaven els gestors
d’Andbank i, després, del BPA.
Com si els diners no fossin seus,
dels 1,4 milions d’euros que va arribar a tenir, en gairebé 20 anys només
va treure 157.000 euros per comprar
una màquina de fisioteràpia que necessitava a la clínica que va obrir
quan va deixar de ballar, activitat
amb què sobrevivia sense ajuda familiar. Tampoc tenia de què preocupar-se, perquè els seus gestors eren
tan bons, que en el primer compte
va duplicar els seus ingressos en tres
anys. Fonts jurídiques van assenyalar que això li va suposar que el jutge
De la Mata li demanés que «felicités»
aquests gestors per tan bon feina.

Els 62 milions de pessetes que va
rebre el 1992, pel suposat llegat que
els va fer el seu avi Florenci per resoldre la inestabilitat que podia comportar la carrera política del seu pare, es van convertir en 126, gràcies a
les transferències que li va anar fent
el seu germà Jordi pels beneficis que
reportava un producte desconegut
per la UDEF, les làmines financeres.
Segons fonts jurídiques, el 2000 li va
dir al seu germà que deixés de fer-li
ingressos. Quan el 2010, com la resta de la família, canvia l’Andbank
pel BPA, tenia 233 milions de pessetes (1,4 milions d’euros).
La xifra va arribar a 1,7 milions,
però el 2014 només va regularitzarne 1,1; la diferència es deu a la com-
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33 Mireia Pujol, ahir, als voltants de l’Audiència Nacional.

pra de la màquina per a la clínica i
a la gestió que va fer el BPA. Segons
testimonis de la declaració, Mireia
va admetre que havia creat una fundació al Panamà amb la seva germana Marta per ocultar els diners que
tenia a Andorra, i va arribar a reco-

nèixer que els gestors del BPA els van
recomanar com evitar el pagament
d’impostos a Andorra.
Segons va explicar, ella sabia que
els diners procedien de l’herència del
seu avi per la «confiança» que té en la
seva família, que així l’hi va dir. H
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El ‘cas Palau’

El judici per
l’espoli de
Millet esquitxa
Felip Puig
L’exdirector del
Palau revela una
trucada a Montull
de l’exconseller
J. G. ALBALAT
BARCELONA

E

l que va ser director general
del Palau de la Música després que esclatés l’escàndol
del saqueig de l’entitat cultural, Joan Llinares, va assegurar
ahir en el judici que l’exconseller Felip Puig es va interessar pels convenis
de la institució musical amb el seu
partit, Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC). El testimoni va
deixar constància que, segons les
proves trobades, l’auditori va ser utilitzat per al finançament d’un «partit polític», en referència a CDC i a la
seva fundació Trias Fargas. «¿Què feia l’Orfeó Català firmant un conveni
amb la fundació d’un partit polític?»,
es va preguntar.
Llinares va explicar que un dia,
estant ell en el que havia sigut el
despatx de Jordi Montull, va sentir
un telèfon, que no era el fix ni el seu

Els saquejadors
confessos no
podran absentar-se
de cap sessió
33El tribunal ha decidit no dispen-

sar Fèlix Millet i Jordi Montull d’assistir al judici a l’estimar que les
patologies que pateixen no s’agreujaran amb la seva permanència diària al banc, i han desestimat
així la petició de les seves defenses. Una altra cosa és que no puguin anar a una sessió puntual per
qüestions de salut justificades.
33L’advocat Javier Melero, que

defensa CDC i l’extresorer d’aquest partit, també s’oposa que
els dos exresponsables del Palau
no assisteixin al judici. Va al·ludir a
l’avançada edat del seu client, que
és el més longeu, fet que no li impedeix ser-hi present. Sobre les
confessions de Millet i Montull, va
dir que són com els principis de
Groucho Marx: «Si no li agraden
aquests, en tinc uns altres».

Llinares ratifica
que CDC es va
finançar a través
de la institució
mòbil, i que estava amagat en un calaix. Era una línia directa, un telèfon vermell, que no passava per centraleta. Llinares va despenjar i el seu
interlocutor es va identificar com
a Felip Puig, que li va dir que la devolució dels diners entregada per
l’auditori a la fundació de CDC Trias Fargas (ara CatDem) ja estava solucionada i li va preguntar si «hi havia alguna cosa més». Aquesta trucada es va produir després de l’octubre
del 2009. Puig era diputat per CDC
al Parlament.
/ De la devolució dels
630.000 euros percebuts per la Trias
Fargas, Llinares va dir que va ordenar
als lletrats que reclamessin a la fundació que tornés els diners. Aquesta
explicació entra en flagrant contradicció amb la versió oferta al seu dia
per CDC que havien tornat els fons
voluntàriament.
L’actual gerent de l’Ajuntament
de Barcelona va confirmar que les
anotacions sobre els suposats pagaments a la fundació de CDC i a Daniel
Osácar, extresorer del partit, es van
trobar als ordinadors del Palau, així
com els relacionats amb obres públiques com la Ciutat de la Justícia i la
línia 9 del metro.
Llinares va declarar que el novembre del 2010, qui durant una setmanes va presidir l’Orfeó Català, Josep
Maria Busquets (per dimissió temporal de Mariona Carulla), es va atribuir unes funcions que no li pertocaven
i va frenar que es pogués acusar CDC
en el procés. Aquest ex alt càrrec fins
i tot va instruir els lletrats perquè
no recolzessin el fiscal en l’obertura
d’una investigació per suposat finançament il·legal de CDC. Després, Busquets va ser desautoritzat. «Vaig dir a
la junta que el Palau podria passar de
víctima a encobridor», va manifestar
el testimoni.
RESTITUCIÓ

A JUDICI Joan Llinares, amb corbata, entre Simona Levi (esquerra) i Itziar González i David Fernàndez, ahir.
RICARD CUGAT

/ L’exdirector de l’auditori va explicar les reticències que va
trobar en els empleats quan es va fer
càrrec del Palau i que va trobar factures per imports «exagerats», com
100.000 euros. D’algunes empreses
proveïdores, Llinares va recalcar que
aquestes societats no «podien explicar el que no existia». Va sostenir que
una sèrie d’empreses vinculades a familiars de Millet i Montull percebien
fons per serveis no realitzats i perquè
els ex alts càrrecs poguessin cobrar
sobresous a través de bons, després
de modificar-se els estatuts de forma
«grollera».
Abans de Llinares, l’advocat Juan
Segura, que va ser secretari de les
RETICÈNCIES

DESTRUCCIÓ DE PAPERS / A instància del

fiscal Emilio Sánchez Ulled, Llinares
va reconèixer un per un els documents que es van trobar al Palau, després del registre dels Mossos. Entre els
papers hi havia les factures que van

justificar viatges d’oci de Millet i Montull, així com obres a les seves vivendes particulars. Totes aquestes despeses van ser pagades per l’entitat cultural. El testimoni va afegir que dies
després de l’entrada de la policia a
l’auditori el van avisar que a la planta
de comptabilitat, on encara hi havia
Gemma Montull, s’estaven destruint
papers en una trituradora». Va dir
també que empleats de l’auditori van
treure papers en «carrets i borses».

33 Fèlix Millet, dilluns, a la Ciutat de la Justícia.
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JULIO CARBO

El rev

Joan Llinares v
caixes fortes i so
JAVIER

Pérez Andújar

juntes directives de diverses entitats vinculades al Palau de la Música, va declarar que després del registre dels Mossos, el juliol del 2009,
alguns «polítics» van criticar Félix
Millet. «Ara diuen que no el conei-
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xen, quan me’ls va presentar ell»,
va assegurar. Quan el fiscal li va preguntar si podia dir algun nom, el testimoni no en va donar cap: «Abans
tots volien veure’s amb Millet i fer-se
una foto amb ell». H

El calendari ha començat
a tota màquina com un po
a la recerca de wifi. Va tan
sa que quan el defensor d
directius de Ferrovial enca
volgut desmuntar la decla
testimoni, ha enarborat c
va una agenda del Palau
sulta que s’ha passat de ll
es. Els que van del 2 al 29
Les coses van passar com e
el testimoni, era l’advoca
via mirat molt ràpid i s’e
va de dia.
¿Qui és aquest testimon
sa tan nerviós el persona
que cultiva clementines
terra valenciana, i que s’h
tat acompanyat per dirig
nals, i l’exdiputat de la CU
Fernàndez, l’exregidora It
zález i Simona Levi, cofu
de Xnet? Doncs Joan Llina
me posat al capdavant d
quan va ser destituït Fèli
que tot just arribar va de
la destrucció de documen
tència de factures falses,
les operacions immobili
veure emergir la terrosa
3% i tot això ho va portar a
ment de la fiscalia. Va dur
sos en el càrrec.
Durant la seva compar
Llinares ha dit que no és e
un Palau víctima que un
cobridor. A Gemma Mont
feia arribar una nota al seu
cada vegada que Llinares
tava, l’ha evidenciat en la
rent ingenuïtat i ha asseg

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 23
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dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Tribunal del 'Caso Palau' ha desestimado la
petición de las defensas de Millet y Montull de no
asistir a todas las sesiones del juicio, por razones
médicas después de revisar los informes forenses.
El Tribunal del 'Caso Palau' ha desestimado la petición de las defensas de Millet y Montull de no asistir a todas las sesiones del juicio,
por razones médicas después de revisar los informes forenses. La magistrada Montserrat Comas dice que los documentos constatan
que su presencia no afectará a su estado de salud.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva sesión del 'Caso Palau' con la declaración
hoy como testigo del exdirector general del Palau
de la Música, Joan Antoni Llinares, quien ha
confirmado una por una las principales
afirmaciones de ....
Nueva sesión del 'Caso Palau' con la declaración hoy como testigo del exdirector general del Palau de la Música, Joan Antoni Llinares,
quien ha confirmado una por una las principales afirmaciones de la Fiscalía respecto al expolio de la institución, y al desvío de fondos
de Ferrovial a Convergència a través del Palau. Decl.
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El exdirector
delPalau
dela Mt~sica,
Joan
Llinares,
ayer.

Felip Puigllam6al
Palaual trascender
sus acuerdos con CDC
Expansi6n.
Barcelona
El exconseller de CDCFelip
Puig telefone6 a Joan Llinares, quien tom6 las riendas
del Palau tras estallar el esc~indalo sobre su expolio, en
2009. Lo hizo en octubre de
aquel afio, despu~s de que
trascendieran los convenios
que permifieron a la Fundaci6 Trias Fargas, vinculada a
CDCy actualmente disuelta,
recibir 630.000 euros de la
insfimci6n cultural.
Asl lo revel6 ayer Llinares,
en su declaraci6n comotesfigo en el juicio sobre el expolio
del Palau. Destac6que la llamadafue ’~n tanto curiosa" y
que la recibi6 en un tel~fono
directo que esmba en un caj6n en el despachodel que habia sido exdirector de la insfituci6n, Jordi Montull.
Se trataba de una llnea directa que no pasaba por cen-
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tralita del Palau, a diferencia
del tel~fono que tenla Llinares encima de la mess Explic6 que, al descolgarlo, le contest6 Felip Puig, que entonces
era el nflmero dos de CDCy
diputado en el Parlament.
Llinares asegur6 que el
propio personal del Palau
desconocla la existencia de
estos convenios, que sirven
comobase a la Fiscalla para
concluir en su escrito de acusaci6n que CDCse financi6
irregularmente a trav~s del
Palau de la Mflsica, y que cobr6 comisiones a Ferrovial a
cambio de la adjudicaci6n de
obras pfiblicas. Segfin Llinares, queahora dirige la oficina
de transparencia del Ayuntamiento de Barcelona, los
acuerdos carecian de "justificaci6n", y concluy6 que CDC
us6 el Palau para financiarse
de forma"ilegltima".
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Joan Llinares (izquierda), Itziar González y David Fernández llegan, ayer, a la Ciudad de la Justicia.

/ T. A. (EFE)

Joan Llinares: “El Palau
se usó para financiar a CiU”
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Joan Llinares, el hombre que sucedió a Fèlix Millet al frente del Palau
de la Música, afirmó ayer que la institución musical fue utilizada
como un “instrumento” para “financiar a CiU”. En su declaración
como testigo, Llinares se mostró convencido de que la financiación
ilegal de Convergència “se desprendía de la documentación” que,
pese a las trabas y a la destrucción de documentos, halló en el Palau.
Llinares lamentó que el Palau y el
Orfeó renunciaran a acusar a Convergència por una maniobra de
Josep Maria Busquets, que ocupó
de forma interina la presidencia
del Palau antes de las primeras
elecciones posMillet. “El señor
Busquets alineó a los letrados con
la tesis de que no se tenía que
apoyar a la Fiscalía. Eso iba a generar un daño al Palau, porque
pasaba de ser víctima a encubridora”, dijo Llinares en una decla-

ración de dos horas a la que acudió acompañado, entre otros, de
la exconcejal Itziar González y del
exdiputado de la CUP David Fernández, que se han destacado por
su denuncia de la corrupción.
“Me parecía muy gravé”, agregó
Llinares, “porque se había usado
e instrumentalizado una institución como el Palau en beneficio
de una formación política”.
El exdirector del Palau —hoy
jefe de los servicios jurídicos de

P.39

Millet tendrá
que ir a todas
las sesiones
Los saqueadores confesos del
Palau, Fèlix Millet y Jordi
Montull, habían solicitado
permiso para no acudir al
resto de sesiones del juicio.
El tribunal, sin embargo,
rechazó ayer la petición.
Millet y Montull habían
apelado a su deteriorado
estado de salud. Pero el informe forense encargado por la
Audiencia de Barcelona no
concluye, en absoluto, que la
asistencia a la vista oral vaya
a empeorar sus dolencias.

Ada Colau en el Ayuntamiento de
Barcelona— explicó otros episodios curiosos de su breve gestión
en el Palau (de julio de 2009 a
diciembre de 2010). Por ejemplo,
que Felip Puig, dirigente histórico de Convergència, llamó al despacho de Jordi Montull, otro de
los saqueadores confesos del Palau, después de que los Mossos
registraran el coliseo modernista.
Llinares había hallado los convenios firmados entre el Palau y
la Fundación Trias Fargas, afín a
Convergència. Según la acusación, esos convenios “aparentes”
fueron una de las vías por las que
la constructora Ferrovial pagó comisiones al partido a cambio de
la adjudicación de obra pública.
El testigo explicó que la llamada
de Puig se produjo cuando ya había trascendido públicamente la
existencia de esos convenios y la
intención de CDC de devolver el
dinero (más de 600.000 euros).
Escuchó “el sonido de un teléfono
que estaba sonando en un cajón”.
Era Puig. “Me preguntó si esto de
los convenios ya estaba claro y si
había más cosas. Le dije que estaba aclarándose, y ahí se acabó”. El
teléfono, agregó Llinares, era
“una línea directa que no pasaba
por centralita”.
A Llinares no le recibieron con
los brazos abiertos cuando, siete
días después del registro, se hizo
con el mando. Halló “reticencias”
y toda clase de trabas. El primer
día de trabajo le dijeron que “se
estaban destruyendo documentos en la planta de contabilidad”,
controlada por Gemma Montull.
Las cámaras de seguridad mostraron que, en los dos días previos,
se robaron papeles. “Vimos un
movimiento de salida de documentos en carritos y bolsas”. Llinares y su equipo empezaron a
examinar cómo Millet había “colado facturas falsas de una forma
burda”. Por ejemplo, sobre “viajes
particulares a la Polinesia y a
otros lugares a los que el Orfeó,
claro, no había ido nunca”.
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C’s y ERCpiden investigar las obras de Glbries
Llevar~n
al pleno
delviernes
iniciativas
paraaclarary depurar
responsabilidades
sobre
la adjudicacibn
BARCELONA
quese debeclarificar ~qui6nes el
La presidenta del grupomunicipal responsablepolitico y qui6ntom6
de Ciutadans(C’s) en el Ayunta- las decisiones~>.
Mejiasjustific6 que la formaci6n
miento de Barcelona, Carina Mejias, anunci6 ayer que su forma- naranja no pida una comisi6n de
ci6nsolicitarfi en el plenomunici- investigaci6n sobre Glbries, como
pal del viernes la apertura de una se hizo con Barcelona Regional,
investigaciSninterna para depurar porqueest/~n convencidosde que
responsabilidades
politicas ante las <~el gobiernomunicipalno quiere
irregularidades detectadas en la que se investiguen las empresas
adjudicaci6n de las obras de municipalesen gobiernosanterioGlbries.
res~, aunqueest6n relacionadas
En rueda de prensa, Mejias re- con tramas de corrupci6n.
clam6que <<quese abra una invesPor su parte, el portavozde ERC
tigaciSn interna para aclarar por en el Ayuntamientode Barcelona,
qu6se adjudicaron
las obrasdel ttiJordi Coronas,no descarta instar
nel de G16ries a una empresaque una comisi6nde investigaci6n pano era capazde hacerlas, sobre las ra aclarar qu6sucedi6con la adjuque hay sospechasde irregularida- dicaci6nde las las obrasde la plades y que ha generado un impor- za de Glbriesy ~<sabercu/~ntom/~s
tante sobrecoste>>
y anunci6que si acabar/tn costando>>,ya que auguse confirmanesas anomaliaspedi- ra que el sobrecosteser~i superior
r/~n <(responsabilidades
politicas
al actual calculado,de 12 millones
quieneslas adjudicaron>>.
de euros.
La lider de Ciutadansinsisti6 en
Preguntadoen rueda de prensa,
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el republicano
critic6 queel contratista incluyeraen su oferta turnos
de trabajo de 24 horas cuandoen
Barcelonaest~n prohibidos y que
el Ayuntamiento
la aceptarasin corregir este aspecto,y afiadi6: ((Nos
preocupa muchoque se tengan
que parar durante muchotiempo
pot cuestionesde seguridad,y puede pasar)).

debergtn depurar responsabilidades, del Gobiernomunicipal que
toques>.
Asimismo,avanz6 que ERCllevar/~ al pleno de este viernes una
propuesta para impulsar una consulta ciudadanasobre el albergue
de Vila Olimpica,que defiendeque
debe ser vinculante, despu6s de
que haya acabadoel plazo de 30
dias que propusoel Gobiernomunicipal para lanzar soluciones,comola comprao la expropiaci6n
Preocupa
quelas
para evitar su construcci6n.
obrastenganque
Adem/~s,
los republicanospedirevisar las becas comedorde
parar mucho
tiempo r/~n
los centros de Educaci6nEspecial,
por seguridad
y preguntar~isobre la modificaci6n
del plan que permite la apertura
del hotel del Palau de la Mfisica:
Coronasasegur6que el ejecuti- ~Queremos
que de una vez por tovo de Ada Colau est~ dando s61o das podamos
pasar p/~gina y olvilas explicacionesjustas y quedebe- dar un episodio de urbanismode
rian ser m~sextensasy detalladas, esta ciudad que no deberia habery advirti6: <dmagino
que de aqui se se producidonunca>~.
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Puig llam5 al Palau para aclarar
los convenios con la Trias Fargas
El exdirector
dela institucibn
dicequeesti <<muy
claroquehabiaunafinanciaciSn
ilegitima>>
G.GONZ~LF..Z
BARCELONA
rrovial y salidas hacia un
E1ex director general del
tal (,Danieb),
quelos exresPalaude la Mfisicatras la
ponsablesdel Palau explientraday registrode la inscaron que era Daniel
tituci6n por los Mossos
Os/acar,el ex tesorero del
d’Esquadra en julio de
partido. Este cuadro, que
hace referencia a ingresos
2009,JoanHinares,insinu6
quehabia unalinea directa
de 2008, fue aportado al
entre Converg~nciaDemojuzgadoen junio de 2010.
cr~tica de Catalunya(CDC)
Pot eso, el ex director gey los responsables
de la insneral del Palaucree queestituci6n cultural. Ensu det/~ ~(muyclaro que habia
claraci6nen el juiciopot el
habido una financiaci6n
saqueode la instituci6nexilegitimm),comoindica la
plic6 que unosmesesdesFiscalia.
pu~s de ocupar su cargo,
Ensu declaraci6n,Llinacuandotrascendi6a los meres tambi6ncensur6la actidios quela fundaci6nTfias
tud del presidenteinterino
Fargas -actual CatDem-,
del Palau, JosepMariaBusafin a CDC,habia recibido
quets, queen2010comunic6 a sus abogadosque no
dinero de la fundaci6ndel
se personasenen una pieza
Offe6recibi6 una (dlamada
untantocufiosa)).Especifiseparadaabierta en el juzc6 que se encontrabaen el
gadopor una posiblefinandespachode Jordi Montull
ciaci6n de CDC
a trav6s de
cuando son6 un tel6fono
la insfituci6n. ~LaJuntano
((en un caj6n, descolgu6
lo sabiay yoles dije queel
era Felip Puig que meprePalaupasabade ser victima
gunt6si esto de los convea ser encubridora~por lo
nios estabaclaro y si habia
que se desautoriz6 a Busmils cosas)). La fundaci6n
quetsya queinclusoel ConPalau entreg5 630.000eu- Joan
Llinares
a susalida
deljuzgado
trasdeclarar
enel juicioporel ’caso
Palau’.
TONI
ALBIR
/ EFE sorcio del Palau tambi6n
queriaacusar.Pesea esto, el
rosa la Trias Fargasen seis
acuerdos que despu6sCDCse comLlinares, actualgerentede servi- ras que consideraronirregulares y escrito contrarioa la personaci6n
se
prometi6a devolvercuandoLlinares cios del Ayuntamiemo
de Barcelo- quepor eso lo entregaronal juzga- present6en el juzgadoy luegoLinalos reclam6ya que<(nadieen la Jun- na, afirm6queduranteel afio y me- do. Entre ellas habia un cuadroen- res dej6el cargoun rues m/~starde.
ta del Palauconociala existenciade dio que estuvo al frente del Palau contradoen el ordenadorde la se- Adem~s,
con el cambioen el Govern
estos convenios)).Enesa ~pocaPuig orden6quese hiciese unaauditoria cretaria de F~lix Millet, en el que y la victoria de Artur Masen enero
era diputado en el Parlament pot de la instituci6nen la queencontra- aparecian numerosascantidades de 2011se orden6al Consorcioque
CiU,queestabaen la oposiciSn.
ron numerososdocumentos
y factu- presuntamenteaportadas por Fe- tarnpocoacusase.
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Albiach marca
distancias con Fachin
El sectorcriticodePodem
cuestiona
las formas
desu
secretario
general
y busca
aliarseconlos’comunes’
CRISTINA
RUBIO
BARCELONA
de la formaci6nmoradaen CataluLa confecci6nde la ejecutivade los fla ha confeccionado
otra candidacomunes-el partido de gunbitoau- tura paralelaquerivalizar/~directaton6micoliderado por AdaColauy mente con la de Dom~nech.<(Nos
Xavier Dom~nech-ha puesto en ofreci6unrepartode sillas, traslaevidencia la fractura interna que dar la proporci6ndel consejociuhay dentro de Podem.Loscriticos,
dadanoa la candidatura>>,explic6
encabezados por la diputada de ayerAlbiachparejustificar su alterCatalunyaSi que es Pot en el Par- nativa: ((Quedabamuchagente fuelament,J~ssica Albiach,presenta- ra, si se apuestapor la democracia
ron ayer unalista quebuscadebili- real, se tiene queser coherente>>.
tar a su propiosecretario general,
Dehecho,la lista de los criticos
Albano Dante Fachin, y tender que encabeza Albiach es s61o de
puentes con Barcelona en Comfi, ocho miembrosy pretende (~suIniciativa y EUiA,los dem~isacto- mar~>con la propuesta integrada
res de la confluencia.
por Barcelonaen Comfi,Iniciativa
<(No queremosver a Podemen y EUiA.~Dom~nech
presenta una
las portadasde los diarios por sus lista incompleta.Se tienen quellepeleasinternas)~, lanz6 Albiachen nar esos ochos sitios y nosotros
un mensajedifigido a Fachin,quien participamosde ese proyectoporha protagonizadovarios pulsos con que creemosque tiene que estar el
el entornode los comunesbasra el color morado>>,
aclar6.
puntode poneren riesgo la cons<<Seha demostradoque las contrucci6ndel nuevopartidode la iz- fluencias son una f6rmulade 6xiquierdacatalana. Es mils, el lider to~>, explic6la diputadaen el Par-
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Ladiputada
enel Parlament
y liderdelsector
critico,J~ssica
Albiach.
J. SOTERAS
lamentpara recordar que su rival
a batir es ~daCatalufia del 3%,el
casoPalauo el caso Pet6ria>>.
~En
politica es importanteel fondopero tambi6nla formw>,concluy6A1biach en alusi6n a los enfrentamientos que ha protagonizadoA1banoDanteFachinestos meses. E1
filtimo fue cuandovalid6 el resultado de no confluir con los comunes despu6sde organizar una consulta interna dondes61oparticip6
el 7%del censo.
~(Yono critico a nadie. Desdeel
inicio hemossido de consenso~,

asegur6Albiachen respuestaa los
periodistas por si sus alusiones a
las luchas internas y a la confrontaci6n son para contrastar su lista
a la de Fachin.
Enla candidaturade Albiachdestaca el nombrede MarcBertomeu,
a quien Fachinapart6 de la direcci6n de Podema principios de febrero de formafulminante.Caberecordar que ellos dos se consideran
los m~ispr6ximosal sector errejonista del partido y mantienenbuenas relaciones con el entorno de
Ada Colau y Xavier Dom~nech.
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El sucesor de Millet
apunta que CDC
cobró comisiones

El TS
a De L
gener

∑ Llinares asegura que
Felip Puig le llamó
para preguntar por
los contratos

∑ El tribuna
también la
regalos na
políticos

preguntó si lo de los convenios estaba claro y si había más cosas». Era
2009 y se había hecho público que el
Orfeó Català había firmado convenios con la fundación de CDC.

Contradice a CDC
En esta línea, Llinares aportó a la justicia, en su momento, documentos
que apuntaban al presunto pago de
El exconsejero de la Generalitat de comisiones a CDC; una documentaCataluña y exdirigente de Convergèn- ción que le provocó «sorpresa». Cuancia (CDC, actual PDECat) Felip Puig do comprobó que el personal del Pallamó por teléfono a Joan Llinares, lau ignoraba la existencia de los consucesor Fèlix Millet al frente del Pa- venios y que éstos carecían de
lau de la Música tras conocerse el sa- «justificación», encargó a los letraqueo de la institución, interesándo- dos de la entidad que hablaran con
se por los convenios por los que esta la Trias Fargas, «para ver de qué maentidad donó 630.000 euros a la Fun- nera devolvían el dinero».
dación Trias Fargas, vinculada a CDC,
De esta manera, el exdirector gey preguntar si «había más
neral del Palau contradicosas».
ce la versión de los resLlamada
Así lo dijo Llinares,
ponsables de CDC, quie«Me preguntó nes aseguraron que
ayer, en su declaración
si lo de los
como testigo en el caso
fueron ellos por iniciaticonvenios
Palau, que juzga la Auva propia los que devolestaba claro
diencia de Barcelona. Duvieron el dinero al Palau.
rante el interrogatorio
Llinares también asey si había más
también detalló cómo haguró,
informa Efe, que en
cosas»
lló los documentos sobre
los ordenadores de las sepagos por obras, en los
cretarias de Millet y Moncuales la Fiscalía se basa para acu- tull encontró documentación que
sar a CDC de lucrarse, a través de Mi- desvelaba el presunto pago de comillet, con comisiones ilegales de la siones de Ferrovial a CDC, al figurar
constructora Ferrovial.
apuntes con los epígrafes «cobro FeLlinares, actualmente gerente del rrovial», «pago a Daniel», «cobro
Ayuntamiento de Barcelona, relató G.P.O.» y «cobro fundación», entre
ante la llamada «un tanto curiosa» otras anotaciones.
que recibió en un teléfono directo
Ayer también declaró como testique estaba guardado en un cajón en go Joan Segura, exsecretario del Pael despacho del que había sido nú- lau, quien señaló que algunos polítimero dos de Millet, Jordi Montull, y cos que Millet le había presentado
que él ocupó cuando le sucedió. Al negaron haberle conocido una vez
descolgar, se encontró con Puig: «Me estalló el escándalo, en julio de 2009.
D. T.
BARCELONA
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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ
SANTIAGO

El Tribunal Superi
licia (TSJG) siguió
ta por el Supremo
de la causa inicia
de Lara contra el p
ta y su vicepreside
Feijóo y Alfonso
mente, a los que l
taba un presunto
impropio por hab
navideños en form
de alta gama dura
Sin embargo, l
tonómicos no se l
petazo a la causa
lunes hizo el TS—
ción de botellas de
un delito. En el au
TSJG censura a De
te dato alguno» so
del empresario R
alguna contrapart
jóo y Rueda, e inc
instructora «reco
ce» si esto se prod
En esta misma
que ni siquiera «e
tearnos si los hech
exposición razona
constitutivos de a
tos iniciando la c
vestigación», ya q
cios, esta sería «in
tiva». Es decir, qu
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Llinares arribant al judici amb l’exregidora Itziar González i l’exdiputat David Fernàndez (CUP), entre d’altres. MANOLO GARCIA

Puig tenia línia directa amb Montull,
segons l’exdirector del Palau
Llinares ratifica l’acusació del fiscal sobre el finançament il·legal de CDC
MONTSE RIART
BARCELONA

Quan els Mossos d’Esquadra van escorcollar el Palau de la Música es
van emportar desenes de proves de
l’espoli de la institució a mans de
Fèlix Millet i Jordi Montull. Però el
seu substitut al capdavant de l’entitat, Joan Llinares, en va trobar encara més. L’exdirector del Palau i
artífex de l’auditoria que va destapar el forat de 30 milions d’euros va
declarar ahir com a testimoni al judici pel saqueig del Palau i el presumpte finançament il·legal de
Convergència per verificar totes i
cadascuna de les proves de les acusacions. També va revelar un detall
nou: poc després d’arribar al Palau
va rebre una trucada de l’exconseller i exdirigent de CDC Felip Puig
interessant-se pels convenis de la
institució amb la Fundació Trias
Fargas, afí al partit i que, segons la
fiscalia, constituïa una de les vies
per desviar diners a la formació.
La trucada no va passar per la
centraleta, era en una línia directa.
Llinares –que actualment és gerent
de recursos a l’Ajuntament de
Barcelona– ocupava el despatx de
l’ex número dos del Palau, Jordi
Montull. “Vaig sentir que sonava un
telèfon i vaig veure que el so procedia d’un calaix”. Quan va despenjar
el telèfon ocult, “una veu que s’identificava com a Felip Puig” va preguntar-li “si ja estaven les coses cla-

res respecte dels convenis” amb la
Fundació. En època de Millet, el Palau havia firmat diversos convenis
amb la Trias Fargas. L’extresorer de
CDC Daniel Osàcar va assegurar en
la seva declaració com a acusat que
els diners havien de servir per promocionar la cultura catalana als
ajuntaments, però Llinares va explicar ahir que els juristes del Palau
van arribar a la conclusió que els
convenis no tenien “cap justificació” ni estaven “autoritzats”.
Desviaments al partit

El juny del 2010, Llinares va revisar l’ordinador de l’exsecretària de
Millet i va trobar-hi una sèrie de documents “sorprenents en una institució cultural”: informació sobre
adjudicacions d’obres públiques. El
document que més li va cridar
l’atenció era una taula que relacionava diversos imports sobre “cobraments a Ferrovial”, “pagaments a
«Daniel»” –que segons Jordi i Gemma Montull era l’extresorer convergent–, “cobraments a GPO” i “cobraments a la Fundació”. La fiscalia
i l’acusació popular sospiten que
aquest document és la prova que, a
través del Palau, es van desviar a
CDC comissions de Ferrovial a canvi d’adjudicacions. Segons Llinares,
el document “creava una interrelació” entre la constructora i el partit
perquè dins de la columna atribuïda a “Daniel” apareixia un pagament a la Trias Fargas. Més endavant Llinares va comprovar que els
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Proves
Llinares diu
que després
de l’escorcoll
es van
destruir
documents
Assistència
El tribunal
obliga Millet i
Montull a anar
a totes
les sessions
del judici

“imports nets” que apareixien a la
columna de la constructora es corresponien exactament amb els imports d’unes factures de les empreses New Letter i Hispart –els responsables de les quals van admetre
haver facturat al Palau treballs de
CDC per ordre del partit– a les quals
fins llavors no havien trobat “cap
justificació”. D’aquesta manera Llinares va abonar les tesis de la fiscalia i l’acusació popular, que sospiten
que part dels 6,6 milions presumptament desviats a CDC es van camuflar amb factures falses.
Més enllà de la declaració de Llinares, en la sessió d’ahir el tribunal
va denegar a Millet i Montull la possibilitat d’absentar-se del judici per
raons mèdiques. Els metges forenses que van analitzar el seu estat de
salut han arribat a la conclusió que
poden continuar assistint-hi tenint
en compte que són sessions només
de matí i no diàries, segons va dir el
tribunal. La fiscalia i la resta d’acusacions eren partidàries que continuessin acudint al judici. També la
defensa de l’extresorer de CDC, Daniel Osàcar, de 83 anys: “Si parlem
de portar marcapassos, el meu client també en porta; si es tracta de
pastilles, ell és qui en pren més, i si
és per edat, és el més venerable de
tots”, va argumentar l’advocat Xavier Melero, que també va comparar les confessions de Millet i Montull amb els principis de Groucho
Marx: “Si no li agraden aquestes, en
tinc d’altres”.e

LA RAZÓN • Miércoles. 29 de marzo de 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 29

O.J.D.:

TARIFA: 2470 €

E.G.M.: 12000

CATALUÑA
Llinares
confirma la
financiación
ilegal de CDC

ÁREA: 725 CM² - 70%

1

SECCIÓN: CATALUÑA

29 Marzo, 2017

Efe

El sustituto de Millet sostiene que Convergència
camufló comisiones y revela que Felip Puig le
llamó tras desvelarse los pagos a la Trias Fargas
Joan PLANES- Barcelona

La Ciutat de la Justícia fue escenario ayer de una nueva sesión
por el juicio del caso Palau, que
está previsto que se alargue hasta
junio. Una vez declararon los
principales acusados, y también
algunos de sus allegados, en los
últimos días es el turno de diversos testigos. La comparecencia de
uno de ellos, el ex director general
de la entidad que tomó el relevo
de Fèlix Millet, Joan Llinares, era
una de las más esperadas, y no
defraudó.
Llinares explicó que al poco
tiempo de llegar a su cargo, recibió una llamada del ex conseller
de CDC Felip Puig, que se interesó
por los convenios del Palau con la
Fundació Trias Fargas, muy afín
al partido. También preguntó «si
había más cosas». El ex director
situó esta conversación en la
época en la que se hizo pública la
existencia de cinco convenios con
los que el Orfeó Català –una de las
tres partes del Palau– había donado a la citada fundación, actual
Catdem, en 2009. Llinares señaló
que quedó sorprendido al descubrir todos estos convenios.
«Me habían generado la pregunta de qué hacía el Orfeó Català, una asociación que vivía de
las aportaciones del Consorci y de
la Fundació del Palau, con una
fundación de un partido político.
esa sorpresa la vimos multipli-

cadapor seis convenios, uno por
cada año», aseguró. Según su relato, cuando comprobó que el
personal de la entidad ignoraba la
existencia de esos convenios y que
«carecían de justificación», encargo a los letrados del Palau que
hablaran con la Fundació Trias
Fargas, «para ver de qué manera
devolvían el dinero».
De esta manera, ofreció una
versión a la que expuso en su
momento esta fundación, que
anunció que devolverían de forma voluntaria los 630.000 euros
recibidos de la entidad, porque los
convenios no habían sido avalados por la junta directiva.
LLAMADA «CURIOSA»

El testigo relató que la llamada de
Puig fue «curiosa», ya que no pasó
por centralita, y que fue directa a
un teléfono que estaba guardado
en un cajón del despacho que
había sido de Jordi Montull, ex
mano derecha de Fèlix Millet, y
uno de los principales acusados.
«Fue un poco curioso, aunque
luego lo relacioné todo, claro»,
dijo.
El ahora gerente del Ayuntamiento de Barcelona también
explicó cómo los auditores a quienes encargó analizar las cuentas
del Palau de la Música encontraron en el interior del ordenador de
la secretaria de Millet y Montull
documentación que, a su juicio,
desvelaba el pago de comisiones

El ex director del Palau Joan Llinares, ayer, saliendo de la Ciutat de la Justícia, después de declarar como testigo

LLINARES DIJO QUE
PUIG LLAMÓ SIN PASAR
POR CENTRALITA A UN
TELÉFONO OCULTO
EN UN CAJÓN

de una empresa a CDC. Así, Llinares concluyó que el partido «usó e
instrumentalizó» la institución
para financiarse, camuflando
comisiones ilegales a cambio de
adjudicarles obras públicas desde
las administraciones que controlaba.
Unas declaraciones que coinciden con las efectuadas por los

acusados Millet y Montull en sus
respectivas comparecencias. Llinares sostuvo que «hubo financiación ilegítima», que es el principal argumento de la Fiscalía,
que pide 27 años de cárcel para
Millet y Montull. Finalmente, reveló que una empleada del Palau
le dijo que se habían destruido
documentos.

MILLET TENDRÁ QUE IR CADA DÍA AL JUICIO
El tribunal rechazó las peticiones de Millet y de Jordi
Montull, de que por razones médicos no acudan al
resto de sesiones del juicio, que está previsto que se
alargue hasta el 27 de junio. En base a los
reconocimientos de los forenses, encargados por el

tribunal tras esta petición de las defensas de los dos
acusados, la magistrada Montserrat Comas concluyó
que los informes médicos no prevén que los estados
de salud de Millet y Montull se agraven por asistir al
juicio, por lo que les negó «una dispensa general» al
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juicio. Sus abogados defendieron que estos dos
acusados puedan ausentarse, porque permanecer
largos periodos de tiempo en el juicio no beneficia a
su salud y porque ya «confesaron» en sus
declaraciones.

que quedó sorprendido al descubrir todos estos convenios.
«Me habían generado la pregunta de qué hacía el Orfeó Català, una asociación que vivía de
las aportaciones del Consorci y de
la Fundació del Palau, con una
fundación de un partido político.
esa sorpresa la vimos multipli-
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respectivas comparecencias. Llinares sostuvo que «hubo financiación ilegítima», que es el principal argumento de la Fiscalía,
que pide 27 años de cárcel para
Millet y Montull. Finalmente, reveló que una empleada del Palau
le dijo que se habían destruido
documentos.

MILLET TENDRÁ QUE IR CADA DÍA AL JUICIO
El tribunal rechazó las peticiones de Millet y de Jordi
Montull, de que por razones médicos no acudan al
resto de sesiones del juicio, que está previsto que se
alargue hasta el 27 de junio. En base a los
reconocimientos de los forenses, encargados por el

tribunal tras esta petición de las defensas de los dos
acusados, la magistrada Montserrat Comas concluyó
que los informes médicos no prevén que los estados
de salud de Millet y Montull se agraven por asistir al
juicio, por lo que les negó «una dispensa general» al

P.46

juicio. Sus abogados defendieron que estos dos
acusados puedan ausentarse, porque permanecer
largos periodos de tiempo en el juicio no beneficia a
su salud y porque ya «confesaron» en sus
declaraciones.

l’atribueixen als polítics; d’altres, als mitjans de comunicació. Mark Thompson, director
executiu de The New York Times i ex-director general de la
BBC, creu tenir la resposta al
seu nou llibre, Sin palabras.
¿Qué ha pasado con el lenguaje
de la política?, en el qual fa un re-
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mostrar que, quan canvia la re- guatge estudiat dels spin doctors
el llenguatge polític

col·lectius antivacunes o els negacionistes del canvi climàtic.
Per l’autor, és innegable el paper central dels mitjans en la
tasca de tornar al llenguatge polític la seva veritat. I promou un
antídot: “Parar atenció. Utilitzar el sentit comú. Pensar, parlar, riure. Travessar el soroll”.
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Joan Llinares explica al judici del cas del Palau de la Música què va trobar quan va arribar a la institució

El senyor de la neteja
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

J

oan Llinares va ser nomenat per dirigir el Palau el
28 de juliol del 2009 i va
abandonar el càrrec el 31
de desembre del 2010. La seva comesa era recuperar la confiança i
reordenar l’estructura. Per això
va ordenar una auditoria interna
(que es va fer sense saber el que hi
havia al jutjat, que estava sota secret) i va contractar assistència
jurídica, però la seva tasca va ser
molt detectivesca, perquè cada
vegada que obria un calaix o un
ordinador apareixia més porqueria. La primera cosa va ser revisar
les factures de més de 20.000 euros, entre les quals van aparèixer
uns viatges, carregats a l’Orfeó, a
la Polinèsia (entre altres destinacions), on no consta que cantés
mai la coral, però sí que estiuegessin les famílies Millet i Montull. Així mateix, van aparèixer
rebuts d’obres carregades a la institució, però que, de fet, es van dur
a terme als domicilis particulars
dels acusats.
I no només això, sinó altres
pràctiques més fosques. Per
exemple, després de l’escorcoll
del Palau (23 de juliol del 2009),
els enregistraments de les càmeres de seguretat havien estat esborrats fins al 27, quan es van veu-

XAVIER GÓMEZ

Joan Llinares arribant al judici amb Itziar González

re treballadors traient papers
d’un despatx. I dos dies després
d’arribar, una empleada de comptabilitat el va avisar que al seu
departament (dirigit per Gemma
Montull) estaven destruint
papers.
En una prestatgeria del despatx
de Millet va aparèixer documentació d’obres públiques, i quadrant les agendes es van comprovar reunions en què participaven

els capitostos del Palau, directius
de Ferrovial, Carles Torrent (extresorer de CDC) i Jaume Camps.
D’un ordinador es va recuperar
un quadre que relacionava patrocinis de Ferrovial amb una columna batejada com a pagaments
a en Daniel (que el fiscal diu que és
Daniel Osàcar, substitut de Torrent). Les quantitats d’aquest
apartat comprenien els convenis
amb Trias Fargas (630.000 euros)

El jutge felicita amb ironia el gestor de
Mireia Pujol perquè li va doblar els fons
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

MireiaPujolvatancarahiral’Audiència Nacional un llarg cicle de citacions dels membres de la seva família davant el jutge José de la Mata,queelsinvestigaperpresumptes
delictes fiscals i de blanqueig de capitals. Aparentment, la declaració
de Mireia Pujol no va aportar nova
llum al procés. La seva tesi sobre la
procedència dels diners guardats

a Andorra és la de tota la família,
l’herència de l’avi Florenci, perquè
–va dir– és la que li van explicar.
Però durant la compareixença
es va produir una anècdota molt
significativa: el magistrat, que fa
mesos que intenta establir d’on
sortien els diners que els Pujol
acumulavenencomptesaAndorra,
va abandonar la seva habitual
contenció i va fer servir el recurs de
la ironia per mostrar la seva sorpresa pel grau d’èxit de les inversions

de Mireia Pujol i els seus familiars.
La compareixent va explicar que
el1992, quan ella tenia 21 anys,es va
obriralaBancaReig–desprésAndbank–, a Andorra, el compte que li
corresponia, amb un saldo a favor
seufixaten62milionsdepessetes.I
va afegir que en tres anys els havers
dels quals podia disposar a l’entitat
s’havien multiplicat per dos. Va ser
en aquest punt que el jutge De la
Mata no es va contenir i li va etzibar
a Mireia Pujol que ja podia expres-
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i altres quantitats, que es va adonar que eren factures cobrades a
la institució per empreses que
no havien treballar mai allà, però
que eren proveïdores de CDC,
com un mailing per valor de
100.000 euros.
Llinares va assegurar que les
aportacions de Ferrovial superaven de molt el patrocini dels concerts i va dir que CDC “va utilitzar
i va instrumentalitzar” el Palau
per finançar-se il·legalment. A parer seu, la documentació deixava
molt clara l’existència d’un “finançament il·legítim”, de manera
que va estimar que el Palau havia
de donar suport a la Fiscalia per
acusar CDC, cosa que no va passar
i que, segons la seva opinió, generaria la situació que el Palau passés de ser “víctima a encobridor”.
Llinares també va explicar que
el Ministeri de Cultura va donar
subvencions al Palau que no es
“van aplicar completament”, i per
això es van veure obligats a tornar
a l’Estat més d’un milió d’euros.
Aquests ajuts es van canalitzar
per la fundació i no van ser mai
auditats, quan el més normal és
que l’Estat ho faci amb qualsevol
quantitat que es destina a entitats
culturals.
L’exdirector del Palau també va
donar compte de com Felip Puig
es va comunicar amb el Palau de la
Música per interessar-se pels

convenis subscrits per la Fundació Trias Fargas, ara CatDem, de
CDC, i per saber “si hi havia més
coses”. Llinares va trobar la trucada “una mica curiosa”, i la va situar quan es va saber que la Trias
Fargas havia cobrat per uns convenis amb el Palau. Quan va arribar a la institució, Llinares va
ocupar el despatx de Montull. Va
revisar els calaixos i estaven buits;
tots excepte un, on hi havia un

sar la seva felicitació al banc. “Felicitats al seu gestor”, va ser la recomanació del magistrat. El motiu de
l’exclamació procedeix, probablement, que uns segons abans el jutge
havia preguntat a la declarant quina explicació trobava per al seu ràpid increment patrimonial. Mireia
Pujol, al seu torn, va atribuir el veloç creixement dels seus fons a les
precises decisions de gestió de cartera adoptades pel seu banc.
Durant molts anys, Mireia Pujol
no va fer ús dels diners esmentats
perquè –segons va manifestar– tenia feina i no els necessitava. Cap al
2010, però, sí que va utilitzar prop
de 170.000 euros per al seu negoci,
un centre de fisioteràpia. En el
compte d’Andbank hi hauria arri-

bat a haver un saldo d’1,7 milions
d’euros. El 2014, quan Mireia i altres membres de la seva família van
regularitzar les sumes de què
disposaven a Andorra, tenia 1,4 milions.Ladeclarantvadesvincularel
seu germà Jordi de la gestió
d’aquests fons, i va manifestar al
jutge que era conscient que no podia portar-lo sense més ni més a Espanya fins a la regularització. El
magistrat, al seu torn, també li va
fer notar, com ha passat en compareixences anteriors dels seus germans, que ningú de la família Pujol
no ha acreditat documentalment la
versió de l’herència. Arran de més
preguntes sobre el llegat, Mireia
Pujol va respondre que s’estimava
més no parlar-ne.

Una treballadora va
avisar de la destrucció
de documents
al departament
de comptabilitat
aparell de telèfon. Va pensar que
algú l’havia substituït per un altre
i el va deixar allà. Fins que un dia
va sonar. Quan va despenjar, es va
adonar que el seu interlocutor era
Felip Puig, que es va interessar
per si allò dels convenis quedava
clar i per si “hi havia més coses”.
Puig va ser conseller de la Generalitat, però en aquell moment manava el tripartit i estava a l’oposició. Després va saber que era una
línia directa que no sabia que existia i que no passava per centraleta;
una mena de telèfon vermell.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 132

TV3

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del 'Caso Palau' hoy ha declarado Joan
Llinares, el hombre que dirigió la institución
después de explotar el escándalo por el saqueo.
En el juicio del 'Caso Palau' hoy ha declarado Joan Llinares, el hombre que dirigió la institución después de explotar el escándalo por el
saqueo. Llinares ha certificado las supuestas irregularidades, y el expolio de Millet y Montull. Pero también ha revelado que el
exconseller Felip Puig le llamó interesándose por los convenios del Palau con la Fundación de Convergència. Decl. Joan Llinares,
esdirector general Palau de la Música.
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como abogado en la fase oral del
juicio de la estafa de Afinsa y ocultar así «su incorrecto actuar durante la instrucción de dicho caso».
Pedraz dirigió en la Audiencia
Nacional la instrucción de la presunta estafa de Afinsa, en la que
Ausbanc
representó
29 Marzo,
2017procesalmen-

das por el juez Pedraz –congelación
de todas
las cuentas de AusPAÍS:
España
banc y de Luis Pineda y su famiPÁGINAS:
15 objetivo que no
lia–
tenían como
representase
a 3.918
TARIFA: 10968
€ personas en
la fase de conclusiones del juicio
ÁREA:
CM² - 24%
oral
en la249
Audiencia
Nacional por
su incorrecto actuar durante la ins-

Administración de Justicia. 3.918
personas
se quedaron
sin abogado
FRECUENCIA:
Diario
ni defensa de sus derechos y el
112857
juezO.J.D.:
evitó, no
dejando ir a Luis Pineda,
su acusación
E.G.M.:
761000pública y más
que posible condena», acusa el
SECCIÓN:
ESPAÑA
presidente
de Ausbanc.
Según pineda, su asociación

mo», afirma Pineda, que opina
que los afectados «podrían recibir más de 2.000 millones automáticamente por ejecución de la
sentencia solicitada por Luis Pineda, presidente de Ausbanc,
desde la cárcel», concluye el presidente de la asociación.

La llamada del ex ‘conseller’ Felip Puig al Palau
El ex director general de la institución declara que el ex dirigente de CDC se interesó por «los convenios»
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
El ex director general del Palau de
la Música, Joan Llinares, insinuó
ayer, durante el juicio por el saqueo
de la institución, que había una línea directa entre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y los
responsables de la institución cultural. En su declaración explicó que,
unos meses después de ocupar su
cargo, cuando trascendió a los medios que la fundación Trias Fargas
–actual CatDem–, afín a CDC, había
recibido dinero de la fundación del
Orfeó recibió una «llamada un tanto curiosa». En concreto, especificó
que se encontraba en el despacho
de Jordi Montull –ex número dos

del Palau– cuando sonó un teléfono
«en un cajón»: «Descolgué y era Felip Puig [ex conseller de la Generalitat], que me preguntó si esto de los
convenios estaba claro y si había
más cosas», dijo. La fundación Palau entregó 630.000 euros a la Trias
Fargas en seis acuerdos que después CDC se comprometió a devolver cuando Llinares los reclamó, ya
que «nadie conocía la existencia de
estos convenios».
Llinares, actual gerente de servicios del Ayuntamiento de Barcelona, afirmó que durante el año y medio que estuvo al frente del Palau
ordenó que se hiciese una auditoría
de la institución en la que encontra-
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ron numerosos documentos y facturas que consideraron irregulares y
que por eso lo entregaron al juzgado. Entre ellas había un cuadro encontrado en el ordenador de la secretaria de Fèlix Millet, el ex presidente de la institución, en el que
aparecían numerosas cantidades
presuntamente aportadas por Ferrovial y salidas hacia un tal «Daniel», que los ex responsables del
Palau explicaron que era Daniel
Osàcar, tesorero de CDC. Este cuadro, que hace referencia a ingresos
de 2008, fue aportado al juzgado en
junio de 2010. Por eso, el ex director
general del Palau cree que está
«muy claro que había habido una fi-

nanciación ilegítima», como indica
la Fiscalía.
El testigo censuró la actitud del
presidente interino del Palau, Josep
Maria Busquets, que en 2010 comunicó a los abogados de la institución
que no se personasen en una pieza
separada abierta en el juzgado por
una posible financiación de CDC a
través de la institución. «La Junta no
lo sabía y yo les dije que el Palau pasaba de ser víctima a ser encubridora», por lo que se desautorizó a Busquets. Pese a esto, el escrito se presentó en el juzgado y luego Llinares
dejó el cargo. Además, con la victoria de Artur Mas se ordenó al Consorcio que tampoco acusase.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 65

TVE1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" ha declarado hoy como
testigo J.
En el juicio del "caso Palau" ha declarado hoy como testigo J.A.Llinares, que asumió la dirección del Palau de la Música cuando se
destapó el caso. Llinares ha explicado que descubrió cargos de viajes personales, facturas falsas y convenios con una fundación de
CDC que no se correspondían con ningún trabajo. Decl. J.A.Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 64

La2

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El juicio del Caso Palau se retomaba hoy con las
declaraciones de los testigos.
El juicio del Caso Palau se retomaba hoy con las declaraciones de los testigos. Las más esperada era la de J. A. Llinares, que asumió
la gestión de la entidad cuando se destapó el caso. Explicaba que una auditoría descubrió cargos de viajes personales y facturas
falsas. Decl. J. Llinares

P.51

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 48

TVE1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau la juez ha denegado a
Millet y Montull la dispensa por motivos de salud,
por lo que deberán seguir asistiendo a todas las
sesiones.
En el juicio del caso Palau la juez ha denegado a Millet y Montull la dispensa por motivos de salud, por lo que deberán seguir
asistiendo a todas las sesiones. Este martes ha declarado Joan Llinares, quien se puso al frente de la entidad tras escándalo. Decl.
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ANTENA 3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS 1
DURADA : 55

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva sesión en el Caso Saqueo del Liceo de
Barcelona.
Nueva sesión en el Caso Saqueo del Liceo de Barcelona. Se colaron facturas falsas de viajes del orfeón de Cataluña. Joan Linares ha
implicado al que fuera consejero de Convergencia Felix Puig. Dice que le llamó para interesarse por los convenios del Palau con su
Partido.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 160

TV3

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El exdirector general del Palau de la Música, Joan
Llinares, ha certificado hoy en el juicio las
irregularidades contables de la institución.
El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, ha certificado hoy en el juicio las irregularidades contables de la institución.
El encargado de dirigir el Palau después de la intervención judicial ha corroborado ante el juez el expolio de Millet y Montull y ha dicho
que si el Ministerio de Cultura hubiese hecho una auditoria se habría podido destapar todo. Decl. Joan Llinares. Decl. Joan Segura;
Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 53

Onda Cero

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "Caso Palau" el ex director general
Joan Llinares recibió una llamada del ex conseller
Felip Puig preguntando si había mas convenios de
colaboración de la entidad con CDC.
En el juicio del "Caso Palau" el ex director general Joan Llinares recibió una llamada del ex conseller Felip Puig preguntando si había
mas convenios de colaboración de la entidad con CDC. Llinares ha explicado que se destruyeron documentos por orden de Gemma
Montull y ha explicado que encontró facturas falsas. Decl. Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 68

Cadena Cope

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex consejero y ex dirigente de CDC, Felip Puig,
llamó a un teléfono directo de la dirección del Palau
de la Música mientras trasciende que se habían
encontrado en la institución expoliada los ....
El ex consejero y ex dirigente de CDC, Felip Puig, llamó a un teléfono directo de la dirección del Palau de la Música mientras trasciende
que se habían encontrado en la institución expoliada los convenios firmados con la Fundación Trias Fargas, afín a este partido, según
ha explicado esta mañana en el juicio el ex director general del Palau Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 91

Cadena Ser

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Joan Llinares, exdirector general del Palau de la
Música, asegura que en los ordenadores de la
institución había información sobre la financiación
irregular de CDC.
Joan Llinares, exdirector general del Palau de la Música, asegura que en los ordenadores de la institución había información sobre la
financiación irregular de CDC. Decl. Joan Llinares.

P.57

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 104

RAC 1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Joan Llinares, exdirector general del Palau de la
Música, asegura en el juicio por el caso Palau que
encontró documentos que prueban sobradamente
los vínculos entre Ferrovial y los extesoreros de
CDC.
Joan Llinares, exdirector general del Palau de la Música, asegura en el juicio por el caso Palau que encontró documentos que prueban
sobradamente los vínculos entre Ferrovial y los extesoreros de CDC. Decl. Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIARIO DE LAS DOS
DURADA : 50

RNE-1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El exdirector general del Palau de la Música Joan
Antoni Llinares ha confirmado las principales
afirmaciones de la fiscalía respecto al expolio de
esa institución y el desvío de fondos de Ferrovial a
....
El exdirector general del Palau de la Música Joan Antoni Llinares ha confirmado las principales afirmaciones de la fiscalía respecto al
expolio de esa institución y el desvío de fondos de Ferrovial a CDC a través de ella. Decl. Joan Antoni Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 91

Catalunya Radio

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex director general del Palau de la Música J.
El ex director general del Palau de la Música J.A.Llinares encontró varias facturas falsas y una doble contabilidad cuando se hizo cargo
de la institución después que estallara el escándalo. Hoy ha declarado como testigo en el juicio del "caso Palau". Decl. J.A.Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (MAGAZINE)
DURADA : 196

TV3

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El exdirector del Palau de la Música Joan Llinares
ha explicado hoy en el juicio cómo encontraron los
convenios con la Fundación Trias Fargas cuando él
se hizo cargo de la institución tras destaparse ....
El exdirector del Palau de la Música Joan Llinares ha explicado hoy en el juicio cómo encontraron los convenios con la Fundación Trias
Fargas cuando él se hizo cargo de la institución tras destaparse el escándalo del expolio. Decl. Joan Segura; Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 116

RNE-1

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En la Ciudad de la Justicia continúa el juicio por el
caso Palau.
En la Ciudad de la Justicia continúa el juicio por el caso Palau. Hoy con la declaración de más testimonios, entre los que destaca el de
Joan Llinares, que accedió a la dirección del Palau después de que estallara el escándalo. Ha confirmado una por una las principales
afirmaciones formuladas por la Fiscalía respecto al expolio de la institución y el desvío de fondos de Ferrovial a CDC a través del
Palau. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 37

Cadena Ser

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" ayer declaró Manel
Monroig, ex director de la Oficina Central Catalunya
Caixa, que confirmó que se abonaron cheques al
portador por valor de decenas de miles de euros ....
En el juicio del "caso Palau" ayer declaró Manel Monroig, ex director de la Oficina Central Catalunya Caixa, que confirmó que se
abonaron cheques al portador por valor de decenas de miles de euros sin identificar al portador. Decl. Manel Monroig.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 79

TV3

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El conserje del Palau de la Música declaró ayer en el
juicio que le enviaban regularmente al banco para
cobrar talones de miles de euros que a veces no le
cabían en la mochila y lo tenía que dejar en ....
El conserje del Palau de la Música declaró ayer en el juicio que le enviaban regularmente al banco para cobrar talones de miles de
euros que a veces no le cabían en la mochila y lo tenía que dejar en la habitación donde Félix Millet tenía la caja fuerte. Decl. conserje
del Palau.

P.64

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 27

Catalunya Radio

dilluns, 27 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el "Caso Palau" un trabajador del
Palau de la Música ha reconocido que el ex
presidente de la institución Fèlix Millet encargaba a
los conserjes la compra de lingotes de oro.
En el juicio por el "Caso Palau" un trabajador del Palau de la Música ha reconocido que el ex presidente de la institución Fèlix Millet
encargaba a los conserjes la compra de lingotes de oro.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 45

dilluns, 27 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Sigue el juicio por el caso Palau.
Sigue el juicio por el caso Palau. Los conserjes han declarado que Millet les hacía retirar de los bancos hasta 200.000 euros en
efectivo, comprar lingotes de oro o robar documentación en bolsas de basura. Por primera vez se dice en el juicio que Aznar
subvencionó a Millet con 12 millones y que le hizo entrar en FAES. Decl. fiscal caso Palau; ex tesorero del Palau de la Música.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 118

Catalunya Radio

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Fèlix Millet encargaba a sus conserjes que le fueran
a comprar tabaco y lingotes de oro.
Fèlix Millet encargaba a sus conserjes que le fueran a comprar tabaco y lingotes de oro. Hoy, en el juicio por el caso Palau, declarará
como testigo Joan Antoni Llinares. Decl. Joan Antoni Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 92

Catalunya Radio

dimarts, 28 de març de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Un extesorero de la Asociación Orfeó Català declaró
ayer en el juicio por el caso Palau que Fèlix Millet se
hizo patrón de la Fundación FAES mientras el
Ministerio de Cultura subvencionaba las obras ....
Un extesorero de la Asociación Orfeó Català declaró ayer en el juicio por el caso Palau que Fèlix Millet se hizo patrón de la Fundación
FAES mientras el Ministerio de Cultura subvencionaba las obras de ampliación del edificio. La relación entre el Palau, la FAES y el
Ministerio no ha sido investigada hasta el momento. Decl. Joan Antoni Llinares.
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En el juicio del "caso Palau" declararon ayer los
trabajadores del Palau de la Música, uno de los
cuales reconoció haber comprado lingotes de oro
por importe de 24.
En el juicio del "caso Palau" declararon ayer los trabajadores del Palau de la Música, uno de los cuales reconoció haber comprado
lingotes de oro por importe de 24.000 euros por indicaciones de Fèlix Millet. En la sesión también quedó patente que Caixa Catalunya
pagó cheques en ventanilla de mas de 100.000 euros sin identificar al portador ni avisar al servicio de blanqueo de capitales. Decl. ex
dtor. oficina central Caixa Catalunya.
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