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Transbord abaixa la persiana
JOSEP MARIA ESCRIBANO CASALDÀLIGA
Músic

Un assolellat diumenge de maig
de fa 52 anys vaig trepitjar per
primera vegada terra andorrana; feia el viatge en autocar des
de Manresa i el recordo llarg i
amb molts revolts; sort de la
Biodramina, sàviament aconsellada per la meva mare. Ara faig
el recorregut des de Barcelona
amb una durada de dues simfonies postromàntiques.
La raó del meu desplaçament
fa més de mig segle a les valls
d’Andorra era ben senzilla:
aconseguir uns vinils de música
clàssica que uns amics m’havien
garantit que trobaria a Transbord, just al vell mig de l’avinguda Meritxell. Descobrir el que hi
havia a la planta baixa d’aquella
botiga va ser com la sensació
que devia experimentar l’Edmond Dantés en trobar intacte
el tresor de Cesare Espada a l’illa
de Montecristo, un secret que li
havia revelat el moribund mos-

sèn Faria en una cel·la del castell
d’It, on tots dos hi complien una
llarga condemna.
A diferència de l’acabalat
comte de Montecristo, jo seguiria sent pobre, però immensament afortunat de saber que a
pocs quilòmetres de casa hi tenia un espai incomparable d’aprovisionament discogràfic, un
fet que propiciaria sovintejades
visites a la seva secció de clàssica però que també em convertiria en una espècie de “noi dels
encàrrecs” perquè cada vegada
que anunciava que pujava a Andorra sempre hi havia algú que
em demanava baixar-li tabac,
sucre, formatge o algun medicament que rarament es podia
trobar a l’Espanya dels anys seixanta.
Gràcies a Transbord vaig començar a escoltar llegendaris
enregistraments. Al marge de les
mítiques sonates d’Scarlatti in-

terpretades per Vladimir Horowitz, els LP de Dinu Lipatti, Sviatoslav Richter, Emil Gilels o Arturo Benedetti Michelangeli
entrarien a formar part de la
meva col·lecció de discos; uns
pianistes que desconeixia fins
que no vaig començar a rebre lliçons del mestre Joan Guinjoan.
Jo només havia sentit a parlar
dels virtuosos de la primera
meitat del segle XX en boca de la
meva professora manresana: els
Sauer, Niedzielski o l’Artur Rubinstein, que per sort seguia viu
i a qui vaig escoltar i conèixer
personalment en un commovedor recital al Palau de la Música.
A partir de llavors el meu nivell instrumental va millorar, no
en tinc cap mena de dubte. Fins
i tot la meva modesta cultura
musical es va estendre a d’altres
gèneres. Llegint la contraportada d’un LP de l’Horowitz interpretant Rachmaninov vaig sa-

ber, per exemple, que ambdós
tenien devoció pel pianista de
jazz Art Tatum, a qui el compositor rus, ja instal·lat als Estats
Units, considerava el millor pianista de tots els temps en qualsevol estil. No m’estranya el que
va fer Fats Waller, un altre gegant
del teclat, mentre actuava en un
club de jazz: va parar de tocar
quan Tatum va entrar al local i
Waller va dir en veu alta: “Jo només toco el piano però aquesta
nit Déu és aquí.”
Transbord ha format i ha seguit formant part fins ara de la
meva vida musical i cultural.
Sempre estaré en deute emocional amb aquest entranyable establiment que ens ha fet feliços a
molts, pel material que hi hem
trobat, pel seu professionalisme
i pel tracte exquisit que hem rebut de tot l’equip de la casa al
llarg d’aquests anys. Gràcies, família.
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TROBADA D’EXCANTAIRES El 25 de maig, l’agrupació organitza un concert molt
especial on es retrobaran els excantaires i les exdirectores de la coral

La Coral del Sant Pau:
vint-i-cinc anys
d’històries i cançons
El bagatge adquirit la converteix en un referent del cant a la comarca
Aida Vilar
FIGUERES

Fa més de dues dècades que els
nens i les nenes que formen part
de la coral de l’Escola Sant Pau de
Figueres fan somriure i emocionar
el públic en les seves actuacions.
Aquesta agrupació s’ha guanyat a
pols el prestigi arreu de la comarca
gràcies al seu llarg recorregut i per
l’esforç de tots els professionals,
cantaries i famílies que n’han format
part. Enguany, la Coral del Sant
Pau celebra una data molt especial.
Es tracta, ni més ni menys, que del
seu vint-i-cinquè aniversari.
Per commemorar aquesta data
tan especial, l’entitat ha organitzat
un concert que promet ser d’allò
més especial. Serà el dimecres  de
maig a l’Auditori dels Caputxins de
Figueres amb uns participants inusualment familiaritzats amb la coral. Qui omplirà l’escenari seran excantaires, que interpretaran cançons segons les pautes que els donin els exdirectors de la coral. La
idea és que antics membres puguin
tornar a sentir-se nens i nenes cantant de la mà d’aquelles persones
que els varen instruir en el món del
cant i els varen ajudar a créixer
mentre eren alumnes de l’escola
Sant Pau.

Castelló va voler fer més seriós el
projecte que ja havia iniciat anys
abans, el . Va decidir emprendre la primera sortida de la coral a
Barcelona per participar en “El país
a l’escola”, del Congrés de Cultura
Catalana. Després d’aquest concert, en van venir molts altres. Al Liceu, al Palau de la Música, a l’Auditori de Barcelona, a la Sagrada Família, a Montserrat... i sempre amb
l’ajuda del professor Santi Musquera, que s’integra a la coral buscant
una activitat engrescadora i diferent, i ajuda amb l’acordió i el piano.
Junts instrueixen els alumnes i els
ensenyen cançons populars catalanes, havaneres, sardanes i, el que és
més important, els introdueixen a

la música d’una manera molt educativa, divertida i que fomenta l’expressió personal i el treball en
equip. Fins a l’any , Castelló va
estar al capdavant de la coral.
El seu relleu l’agafa Núria Badosa, mestra de música, que compta
amb el suport del mestre Pere Puig,
músic que mai s’ha desvinculat de
la coral. Amb ella, segueix la participació en concursos com ara el
“Sons i cançons”, organitzat pel
Congrés de Cultura Catalana, on
queden en primera posició diverses vegades. Ella veu complir els
vint anys de la coral i, amb la celebració, s’adona de l’evolució

d’aquesta, i que el cant no és una fita
a assolir, sinó una eina mitjançant
la qual s’educa i enriqueix els alumnes.
Guanyen en cohesió i qualitat
Al llarg de la seva història, la Coral
del Sant Pau ha participat en incomptables cantades de nadales,
homenatges i concursos, en els
quals han assolit la primera posició
diverses vegades. Poden presumir
d’haver tingut entre els seus membres cantaires figuerencs que s’han
acabat convertint en famosos, com
Mónica Naranjo, que interpretava
un solo de la cançó de Gavina. Any
rere any, la coral ha col·laborat amb
moltes associacions, entitats i altres
corals amigues, i fins i tot han gravat
els seus propis discs a estudis professionals de gravació, amb l’ajuda
de Jotxi, Josep Maria Godoy.
Són molts anys de divertiment,
emocions i bones amistats entre
alumnes, professors i famílies. Són
molts anys d’experiències compartides. Tot aquest bagatge es nota actualment, i l’equip docent n’és
conscient. L’actual directora de la
coral és Sara Arché, i n’està al càrrec
des de l’any . Ella s’esforça a fer
un repertori variat, amb cançons

La Coral funciona de manera
regular des de 1993, quan
Carme Castelló fa més seriós
el projecte iniciat l’any 1986
Gràcies a la llarga trajectòria,
han anat evolucionant i
guanyant en cohesió,
autoestima i professionalitat
populars combinades amb altres
de traduïdes d’altres idiomes. La
mestra confessa que el seu moment
preferit és quan veu que els cantaires més petits prenen exemple dels
més grans.
Tant Arché com la directora de
l’escola Sant Pau, Anna Monturiol,
coincideixen que la coral ha anat
evolucionant i ha guanyat en cohesió, autoestima i professionalitat.
Ara, només queda esperar a la pròxima actuació de la coral, que serà
el dia  de maig a l’Auditori dels
Caputxins amb la participació de
totes aquelles persones que, algun
dia, van aportar el seu petit gra de
sorra per fer possible que existís la
coral del Sant Pau.

Introducció divertida a la música
La coral de l’escola Sant Pau de Figueres funciona de manera regular
des de l’any , quan la Carme

CARME CASTELLÓ

PRIMERA DIRECTORA DE LA CORAL

EMPORDÀ

NÚRIA BADOSA

SEGONA DIRECTORA DE LA CORAL

EMPORDÀ

SARA ARCHÉ

DIRECTORA ACTUAL

Sempre canten
cançons populars
catalanes. Hem de
sembrar per no perdre
la tradició del país»

Vaig decidir
canviar una mica
la línia de treball de
cant que havia iniciat la
Carme Castelló »

M’encanta
treballar amb les
peces de Pere Puig. Són
cançons properes que
s’adapten als cantaires»

Acomiadar-me va
ser difícil. Els nens
i la música em feien
feliç. Són de les coses
més boniques del món»

Sempre guardaré
aquests anys com
a membre de la coral
de l’escola Sant Pau a
dins del meu cor»

Ser directora és
un aprenentatge
constant, m’ha ajudat a
evolucionar, i espero
seguir aprenent més»
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EMPORDÀ

AIDA VILAR

A dalt, una
actuació de
la Coral
l’any 2003
al Palau de
la
Generalitat
Al costat,
un assaig
actual amb
la
directora
Sara Arché.

Els cantaires, dirigits per Carme Castelló, cantant al Palau de
la Música Catalana de Barcelona l’any 2008.
EMPORDÀ

ANNA MONTURIOL

DIRECTORA DE L’ESCOLA SANT PAU

La a coral és un
tret distintiu, i
una manera de
treballar la música des
de diferents vessants»
És una activitat
extraescolar que
serveix com a element
integrador, sobretot
per als nouvinguts »

EMPORDÀ
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Entrevista Pere Puig
 MÚSIC, PIANISTA I DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS MUSICALS PEP VENTURA DE FIGUERES

«Recordo els esclats d’eufòria de
quan es rebien primers premis»
A.V FIGUERES

Si alguna persona és l’àngel de
la guarda de la coral del Sant Pau,
aquest és Pere Puig. Des dels inicis, hi ha estat implicat com a músic, component cançons i també
com a pianista fent els acompanyaments musicals.
P

Quan va ser el primer contacte amb la coral?
R Va ser el  quan la Carme
Castelló, professora del centre i
ànima de la coral, buscava un músic acompanyant. La meva dona,
Esther Costa, treballava a l’escola
i ens va posar en contacte.
P Com ha evolucionat, al llarg
d’aquests  anys?
R L’evolució sempre depèn de les
directores. La passió per la música
de la Carme Castelló i els concursos convocats pel Congrés de Cultura Catalana van marcar la primera etapa, amb premis per a la
coral, actuacions arreu del Principat i gravació de discs. Amb la
Núria Badosa i la Sara Arché, mestres de música de l’escola Sant
Pau, hi ha hagut canvis de repertori i d’estil, però s’ha mantingut
la dinàmica de concerts i actuacions. Han anat al Palau petit del
Palau de la Música, a Perpinyà, a
Fornells de la Selva, entre altres.
P Com se sustenta l’entitat?
R Els recursos de la coral són limitats. Els cantaires compten
amb la bona disposició de l’equip
directiu, de l’equip de la coral, de
la directora de la coral, i de l’ajudant de direcció, Dolors López.
Durant un temps, es va comptar
amb una subvenció de l’Ajuntament de Figueres, i en les sortides
també hi col·laborava l’AMPA.
P En què consta un assaig?
R Hi ha una primera part d’escalfament de la veu i d’estiraments.
En la segona part treballen cançons o passatges, que a vegades
són per a veus separades. Treballem aspectes com ara la memorització de les lletres,
lletres la cura de la
posició corporal, la respiració, la
projecció de la veu o l’afinació.
P Qui marca el repertori?
R El repertori depèn en bona part
de la directora, que escull les cançons tenint en compte el nivell de
la coral i què és el que els pot agradar. També es treballen peces de
cant comú en trobades de corals,
i alguna cançó curricular de primària. En aquests anys també
hem preparat cançons d’autors
pròxims com Lluís Albert, Maria
Rosa Gratacós o Agapit Torrent. Jo
ajudo amb els arranjaments i
componc cançons fetes a mida
per a la mainada. Faig el que em

sembla que els pot escaure, i tinc
la sort que les volen cantar.
P Per què hi ha més noies que
nois, a les corals?
R La Cloti Miró, fundadora
de l’Orfeó de l’Empordà, deia fent
broma que “a Catalunya, dones
un cop de peu a una pedra i de
sota et surt una soprano. Al País
Basc, en canvi, fas el mateix i et
surt un baríton!”. Això es veu també en les noves generacions, però
pot variar molt amb els anys segons els costums i el repertori. A
l’època de Pep Ventura a Figueres,
per exemple, hi havia cors grans
formats només per treballadors.
P Quan deixa de tenir veu blanca un infant?
R El canvi de veu en els nois sol
ser cap als tretze o catorze anys, i
es fa molt evident, però les noies
sovint creixen més aviat, i guanyen en plenitud. La majoria
d’aquests canvis no són apreciables encara en les corals d’escoles
d’educació primària.
P Quins beneficis aporta,
per al nen o nena,
apuntar-s’hi?
R Els beneficis són
múltiples. En una
escola inclusiva, els
nouvinguts que
canten aprenen
molt més ràpidament la llengua vehicular, hi ha un estímul per al treball
en equip, s’aprenen valors i es produeix un desenvolupament emocional molt considerable.
P Algun record especial?

Faig els arranjaments i
les cançons que em
sembla que els escauen, i tinc
la sort que ho volen cantar »
Formant part de la
coral s’aprenen valors
i s’ajuda al desenvolupament
emocional»
R Els records són incomptables!
Recordo els nervis dels cantaires
abans de sortir a escena, i l’esclat
d’eufòria quan rebien el primer
premi del concurs “Sons i cançons” al Palau de la Música. També recordo l’assaig
per la celebració
del quinzè aniversari de la
coral,
amb
l’aula de música plena d’excantaires cantant amb bona
veu i excel·lent
afinació.
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Miquel Vilà i Francesc Artigau
fan un ‘Diari satíric’ a la Parés
Les obres crítiques dels dos artistes dialoguen amb peces d’Opisso i Picarol
01

A.R.T.
BARCELONA

Abans de la Guerra Civil hi havia un
producte anomenat Erectil. Estava
fet amb “fils de sotana” i “collons de
sargantana”, diu l’artista Miquel Vilà recordant el poema satíric de Josep Maria de Sagarra on va trobar
la recepta, mentre recorre l’exposició que té en cartell a la Sala Parés
juntament amb Francesc Artigau,
Diari satíric. La cinquantena
d’obres que la formen, la majoria de
les quals són de Vilà, aborden temes
d’actualitat d’una manera encara
més descarnada que la mitja dotzena de dibuixos d’Opisso i Picarol
que les posen en context.
Un dels treballs d’Opisso, titulat
Històries reials, és esfereïdor, perquè sembla fet ara: hi ha presos, exiliats, militars armats, uns altres que
reben reverències, un saló on hi ha
un “lorito real” i un harem en ebullició. “En aquest país la cosa dona per
molt”, subratlla Vilà, abans de començar a desgranar els temes dels
seus treballs, entre els quals hi ha les
escoltes de la Camarga, Luis Roldán, el cas Palau, Alfonso Guerra
passant el ribot a l’Estatut, Ada Colau (que apareix com un fanalet de
foc enlairant-se), José María Aznar
amb tricorni i una col·lecció de retrats de la família Pujol que evoquen
l’esperit corrosiu dels retrats de la
monarquia de Goya, entre els quals
destaca un de Marta Ferrusola
comptant diners vestida de mare
superiora i un tercer dels seus fills
nus que recull la frase que va pronunciar al Parlament quan assegurava que havien quedat “amb una
mà al davant i una altra al darrere”.
“Venint cap aquí he vist que la
Reial Acadèmia de Medicina és ple-

na de pintades. Al seu costat els pintors d’Altamira eren genis. L’important és saber observar i que quedi l’essencial, i això és molt difícil”,
diu Vilà, que va treballar com a
il·lustrador al diari Avui. L’origen
de la mostra es remunta a una visita
que li va fer el director de la Sala Parés, Joan Anton Maragall, durant la
qual va descobrir aquest vessant
fins ara inèdit de la seva producció.
“Faig aquests dibuixos per desfogar-me una mica”, explica Vilà.
També satiritza Salvador Dalí, Antoni Tàpies, Frederic Amat i el seu
projecte per a la façana del Liceu i
Josep Lluís Nuñez, que només veu
el solar d’un lloc on hi ha una església romànica.
El projecte de la mostra, comissariada per l’historiador Sergio Fuen02

01. A El ruc
català V
Miquel Vilà
representa
Espanya com
un toro de pega
sobre rodes.
02. Octubre
2017, de
Francesc
Artigau.

tes, col·laborador habitual de la galeria, va néixer fa un any i mig. “No
es pot dir que sigui oportunista –diu
Maragall–. Aquests dibuixos estan
fets d’una manera natural, com
quan un escriptor sent la necessitat,
l’instint o la ràbia, com li vulguem
dir, d’escriure alguna cosa que sap
que no li publicarà cap mitjà”.

SALA PARÉS

Miquel Vilà i Francesc Artigau van
estudiar junts a la Facultat de Belles
Arts i no van compartir la feina entre ells abans d’exposar-la. Els nou
dibuixos d’Artigau exposats són una
lliçó d’economia de mitjans i porten
el Procés i l’1-O a una esfera més assossegada. Mentre que els de Vilà
són com un cop de puny, aquests
inspiren resiliència. “Hi ha indignació, però amb distanciament –diu
Artigau–. No puc evitar cercar la bellesa, perquè agraeixo les obres que
han transcendint encara que van
ser fetes amb una ideologia que no
comparteixo”.
Goya és un dels pintors que
uneix els dos artistes, i Artigau també reconeix la seva admiració per
Rembrandt. Els seus dibuixos estan
fets a casa els caps de setmana, i són
com un dietari. “No són una crònica. N’hi ha que el contingut és social en el sentit d’on venim, o on
anem, i quins anhels i quines obsessions tinc”, diu Artigau. També reflecteixen el seu mètode de treball,
on conviuen l’art institucionalitzat
i el popular. “Treballo molt a partir del que vaig recollint al llarg del
dia”, conclou.e

Els diaris dibuixats d’Artigau
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Cataluña
EFE

● Sixte

Investigan al Puerto y a
ex cargos de CiU por el «3%»

Cambra es el
actual
presidente del
puerto de
Barcelona, y
está citado a
declarar por el
3 por ciento.
Valoró esta
medida como
«injustiﬁcada y
sorprendente». «Todo lo
presentado es
legal», dijo.

El juez cita a declarar a Sixte Cambra, Francesc Sànchez y Antoni
Vives, por el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de obras
J.Planes - Barcelona
El juez de El Vendrell que investiga el polémico caso del 3 por
ciento, que versa sobre presuntos
pagos de comisiones ilegales a la
antigua CDC, citó ayer a declarar
como investigados para el 3 de
mayo al ex responsable de régimen interno de la citada formación, Francesc Sànchez, al presidente de la Autoridad Portuaria
de Barcelona, Sixte Cambra, y el
ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona, Antoni Vives,
también convergente.
La polémica por estos presuntos pagos ilegales a través de la
concesión de obras públicas a
constructoras, cuando el president de la Generalitat era Pasqual Maragall y, el líder de la
oposición, Artur Mas.
Un asunto que siempre ha
salpicado a la antigua CDC, y que
está relacionado con el millonario expolio de las cuentas del
Palau de la Música de Barcelona.

Adjudicación de obras
Fuentes jurídicas aseguraron
que se acordaron estas citaciones
de estos investigados, mientras
se espera que la Audiencia Nacional resuelva la causa del 3 por
ciento. Concretamente, el juez
cita a declarar a estos tres investigados –anteriormente serían
imputados– por su presunta relación con el pago de comisiones
ilegales de empresarios a CDC a
cambio de la adjudicación de
obras en el puerto de Barcelona,

y también de la sociedad municipal Bimsa. Además, el mismo
juez cita como investigados a una
decena de empresarios, que presuntamente también estarían
vinculados con el pago de estas
supuestas comisiones ilegales.
Declararán en días posteriores
los otros vinculados.
Los tres investigados, Vives,
Sànchez y Cambra, ya fueron
detenidos en el pasado mes de
febrero, en una operación lanzada por el mismo juez, por presuntas adjudicaciones irregulares
entre los años 2011 y 2015.
En el marco de esa operación,
la Guardia Civil se incautó de
abundante documentación sobre
adjudicaciones púbicas durante
la etapa de Xavier Trias en el gobierno municipal de Barcelona y
de dos de las principales obras
efectuadas en el puerto de la capital catalana en los últimos

El magistrado que instruye
el caso por estos presuntos
pagos ilegales cita a
declarar a los tres
investigados el 3 de mayo
Todo está a la espera de
que la Audiencia Nacional
resuelva esta polémica
causa, que siempre ha
salpicado a CiU

años: el dique este y la ampliación
del muelle sur.
Otra de las obras por las que el
juez del 3 por ciento sospecha que
empresarios pagaron mordidas
a CDC es la reforma de la plaza de
les Glòries de Barcelona, que se
reanudó el mes pasado después
de que el Ayuntamiento las paralizara durante un año a raíz de
una auditoría que apuntaba a un
sobrecoste, por lo que el proyecto
fue adjudicado de nuevo.
Vives, retirado de la política, ya
declaró como investigado el año
pasado ante un juez de Barcelona, a raíz de una querella de la
Fiscalía que le acusaba de haber
empleado de forma ilegal en la
empresa municipal Barcelona
Regional al cantante de Los Sírex,
«Leslie» y al ex alcalde de Collbató Jesús Arévalo (CiU).
El juez decidió dar un nuevo
impulso a la causa del 3 por ciento con esta nueva ronda de interrogatorios, mientras permanece
a la espera de que la Audiencia
Nacional, a la que él se inhibió el
pasado mes de febrero, resuelva
si se queda con el caso.
El magistrado, que investiga la
trama del 3 por ciento desde el
año 2015 a raíz de unas irregularidades detectadas en el Ayuntamiento de Torredembarra, envió
el caso a la Audiencia Nacional,
tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción, al entender que la
supuesta trama corrupta perjudica a la economía española de
forma grave. En el procedimiento
está también imputado el ex tesorero de CDC Daniel Osàcar.

● Francesc

Sànchez fue el
representante
legal de la
extinta CiU.
Después de la
sentencia del
caso Palau,
volvió a
defender la
gestión de la
formación,
negando
cualquier tipo
de fraude.

● Antoni Vives

fue teniente
de alcalde y
concejal de
Urbanismo en
la época de
Xavier Trias al
frente del
Consistorio.
Fue detenido
por presuntas
adjudicaciones
irregulares
entre 2011 y
2015.

LA RAZÓN

Hallan muertos a los ancianos sepultados por
un desprendimiento en una carretera de Lleida
R.B. - Barcelona

El fatal desprendimiento alcanzó al coche del matrimonio, cerca de Castell de Mur

Los servicios de emergencias
hallaron ayer por la tarde los
cadáveres de las dos personas
sepultadas por el desprendimiento de grandes cantidades de tierra y piedras ocurrido el lunes en
la carretera LV–9124, en Castell
de Mur (Lleida).
Según confirmaron los Mossos
d’Esquadra, a falta de la identifi-

cación oficial, todo parece indicar
que se trata de un matrimonio
residente en un municipio vecino
que circulaba con un turismo
que quedó sepultado por el desprendimiento.
Los servicios de emergencias
trabajaban desde el mediodía en
las tareas de rescate después de
que los geólogos presentes en la
zona autorizaran la actividad
para los trabajos.

Los geólogos del Instituto Cartográfico de Cataluña analizaron
el terreno durante toda la mañana y determinaron que su estado
permitía proceder a las tareas de
rescate de las víctimas.
La principal hipótesis, a la espera de los forenses, es que las
víctimas son los padres del alcalde de Sant Esteve de la Sarga
(Lleida), Jordi Navarra, por la
documentación hallada.
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de acreditar es si un puñado de
empresas camuflaba como donaciones a fundaciones afines al
partido (CatDem, Fòrum Barcelona) lo que, en realidad, eran
pagos irregulares por obra pública. Las mordidas, según uno de
los últimos informes de la Guardia Civil remitido al juez, ascienden a 1,03 millones de euros.

Obras por 50 millones

El presidente del puerto, Sixte Cambra, en una rueda de prensa en enero.

/ ENRIC FONTCUBERTA (EFE)

El presidente del
puerto de Barcelona
declara ante el juez
por el ‘caso 3%’

A la espera de
que la Audiencia
asuma el caso

JESÚS GARCÍA, Barcelona
El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), Sixte
Cambra, declarará como investigado ante el juez del caso 3%, el
presunto pago de comisiones a Convergència a cambio de la adjudicación de obra pública. El juez también ha citado a Antoni Vives,
exteniente de alcalde de Urbanismo bajo el mandato de Xavier Trias
en el Ayuntamiento de Barcelona; y a Francesc Sànchez, que fue
responsable de régimen interno de la formación.

Sixte Cambra fue detenido unas
horas, en su despacho de la Autoridad Portuaria, en febrero de
2017. Fue la última redada del
caso 3%, la compleja investigación judicial que trata de acreditar
si
Convergència
Democràtica
de
Catalunya
(CDC) cobró comisiones ilegales
a cambio de obra pública también durante el periodo de Artur
Mas al frente del partido y de la

Generalitat. Mas, de hecho, fue
la persona que propuso a Sixte
Cambra para presidente del
puerto, un cargo institucional
muy deseado. El caso Palau ya
ha acreditado —hay sentencia de
la Audiencia de Barcelona— que
CDC cobró 6,6 millones de euros
en mordidas a través del Palau
hasta 2009. El caso 3% es algo así
como la continuación de esa causa por otras vías: lo que se trata

Un juez de El Vendrell (Tarragona) investiga desde
hace más de tres años el
caso 3%. El pasado febrero,
sin embargo, decidió hacer
caso a las tesis de la Fiscalía
Anticorrupción e inhibirse a
favor de la Audiencia Nacional. Entiende el magistrado
que la trama de amaño de
concursos públicos puede
perjudicar de forma “grave”
la economía española, por
lo que la Audiencia sería
competente para investigar.
El problema es que, desde
entonces, no ha recibido
respuesta. Y el tiempo apremia. En el auto difundido
ayer y al que ha accedido
EL PAÍS, el juez admite que
“no consta admitida la inhibición” y que el plazo para
que se agote la instrucción
finaliza el próximo mes de
agosto. De ahí la necesidad
de practicar las diligencias
todavía pendientes y de
citar a declarar a Cambra,
Vives y Sànchez, entre otros.

Sobre el puerto de Barcelona, los
investigadores ponen el foco en
dos obras de gran envergadura:
la ampliación del dique Sur (adjudicada por 10,6 millones a Copisa
y Vopi 4) y los accesos al dique
Este (39 millones de euros adjudicados a la UTE formada por las
empresas Copisa, Benito Arno e
Hijos y Comsa). Cambra —que ya
anunciado su intención de no renovar el cargo por “motivos personales”— presentó dos informes de auditoría que, según
fuentes de la defensa, avalan la
legalidad de las operaciones. El
presidente del puerto se ofreció
en su día a declarar voluntariamente ante el Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña (TSJC),
cuando este órgano asumió la
parte de la causa referida al exdiputado de Convergència Germà
Gordó. Sin embargo, no fue citado. Hasta ahora.
La cita será el 3 de mayo por
los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y
malversación de fondos públicos. A Cambra lo acompañarán
dos cargos de Convergència que
permanecían dentro de la investigación, pero sin haber sido citados. El más relevante es Vives,
hombre de confianza de Xavier
Trias y responsable del Urbanismo de Barcelona entre 2011 y
2015. También fue presidente de
Bimsa, la principal empresa pública adjudicataria del Ayuntamiento. En Bimsa se centran precisamente las sospechas: los investigadores creen que adjudicó
de forma irregular al menos cinco obras a empresas afines a Convergència, o sea donantes de sus
fundaciones. De estas, la más destacada es la reforma de la plaza
de las Glòries, una obra
faraónica adjudicada por 49,7
millones de euros. Además de Vives acudirá el que fuera responsable de régimen interno de la
formación, Francesc Sànchez, y
otros empresarios hasta un total
de 13 personas.
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