Taula de contingut
PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA

14

Es el joven director de orquesta más carismático.

15

TVE1 - TELEDIARIO MATINAL - 13/03/2017

Gustavo Dudamel dirige en el Palau de la Música, desde hoy y hasta el miércoles, las nueve sinfonías
de Beethoven en cinco conciertos.

16

8TV - 8 AL DIA Cap de Setmana - 12/03/2017

El carismático director venezolano ha arrancado hoy la integral de simfonías de Beethoven en el Palau
de la Musica, Gustavo Dudamel, con cinco conciertos.

17

Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 12/03/2017

El Palau de la Música vive a partir de hoy uno de los principales actos de la temporada.

18

BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 12/03/2017

Gustavo Dudamel está en Barcelona para afrontar a partir de hoy un gran reto, interpretar en el Palau de
la Música Catalana las nueve sinfonías de Beethoven en tan sólo cuatro días, y en cinco ....

19

Catalunya Radio - EL SUPLEMENT (INFORMATIU) - 12/03/2017

El venezolano Gustavo Dudamel dirige a partir de hoy un maratón de Beethoven.

20

TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 12/03/2017

Una injecció de vitalitat

21

El Periódico de Catalunya - Catalán - 13/03/2017

Nombres

22

El Mundo de Catalunya - 13/03/2017

El arrollador Beethoven de Dudamel conquista el Palau

23

El País Edicion Cataluña - 13/03/2017

Diumenge de Dudamel

24

La Vanguardia - Catalán - 13/03/2017

El Palau de la Música se entrega a Beethoven

25

Cinco Días - 13/03/2017

Fundación la Caixa apoya la música clásica

26

Expansión - 13/03/2017

Tots a tocar el piano

27

El Punt Avui - 13/03/2017

Es el joven director de orquesta más carismático.

28

TVE1 - TELEDIARIO 2 - 12/03/2017

Gran aplauso y enorme expectación en el Palau de La Música de Barcelona para recibir hoy al mediático
director de orquesta Gustavo Dudamel.

29

CUATRO - NOTICIAS CUATRO 2 - 12/03/2017

El director venezolano Gustavo Dudamel dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para interpretar en
cuatro días todas las sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música.
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30

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 11/03/2017

Gran expectación en el Palau de la Música de Barcelona para recibir al mediático Gustavo Dudamel.

31

CUATRO - NOTICIAS CUATRO 1 - 12/03/2017

El director venezolano Gustavo Dudamel dirige en el Palau de la Música de Barcelona una maratón
sinfónica de Beethoven a cargo de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, formada por jóvenes músicos.

32

RNE-1 - INFORMATIVOS FIN DE SEMANA - 12/03/2017

CARAS DE LA NOTICIA

33

La Razón - 12/03/2017

Marató

34

El Periódico de Catalunya - Catalán - 12/03/2017

LA MARATÓ DE BEETHOVEN. Gustavo Dudamelcomença avui amb l'Orquestra Simón Bolívar de
Venezuela la integral de les simfonies del gegant alemany al Palau de la Mtísica.

36

La Vanguardia - Catalán - 12/03/2017

Noms propis

37

El Periódico de Catalunya - Catalán - 12/03/2017

Les cares de la notícia

38

El Punt Avui - 12/03/2017

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel comienza el domingo en el Palau de la Música la
interpretación integral de las sinfonías de Beethoven.

39

TV3 - TN VESPRE - 10/03/2017

EI Palau de la Música oblida el passat amb Dudamel. El Palau, en boca de tothom per la corrupció del
passat, viu ara moments millors. Gustavo

40

La Vanguardia - Catalán - 11/03/2017

«HAY QUE 'JOVIALIZAR' LA CLÁSICA»

43

El Mundo de Catalunya - 11/03/2017

Gustavo Dudamel se encierra en el Palau con Beethoven

44

ABC - 11/03/2017

“Interpretem Beethoven com el sentim i com el pensem ”

45

Ara - 11/03/2017

Dudamel se encierra con las nueve sinfonías de Beethoven

47

El País Edicion Cataluña - 11/03/2017

Maratón de Beethoven

48

ON Barcelona - 10/03/2017

Una batuta explosiva

50

El Punt Avui - 12/03/2017

Comienzan los ensayos en el Palau de la Música del director Gustavo Dudamel con la Orquesta
Sinfónica Venezolana Simón Bolivar.

51

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 10/03/2017

El director de orquesta Gustavo Dudamel dirigirá las 9 sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música
de Barcelonba en 4 días a partir de domingo.
BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 10/03/2017
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52

Entrevista a Joan Oller, director general del Palau de la Música de Barcelona.

53

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

“Mai no m’ha agradat dir el que no penso i el que no sento”

54

El Punt Avui - 12/03/2017

Un ‘Rèquiem’ de Mozart «especial» amb «un color màgic»

58

El Periodic d'Andorra - 10/03/2017

NADIE CONOCÍA A MILLET

59

ABC Cataluña - 12/03/2017

EL 3 % SENTENCIA ARTUR MAS

60

Regió 7 - 13/03/2017

Pascal reivindica «l’honestedat» del PDeCAT: «gastem el que tenim»

61

Regió 7 - 13/03/2017

Ciutadans creu que Artur Mas acabarà com Jordi Pujol per l’afer Palau i el 3 %

62

Regió 7 - 13/03/2017

Què sap Millet? (II)

63

El Punt Avui - 13/03/2017

Rebelión en la Guardia Urbana contra la "norma okupa'' de Colau

64

El Mundo de Catalunya - 13/03/2017

Pascal vindica «I'honestedabdel PDECat, que sols gasta «el que té»

66

El Periódico de Catalunya - Catalán - 13/03/2017

Mirador

67

El Periódico de Catalunya - Catalán - 13/03/2017

El fiel de la balanza

68

Expansión Catalunya - 13/03/2017

13 DE MARÇ

69

Ara - 13/03/2017

Millet, un pícaro de categoría superior

70

ABC Cataluña - 13/03/2017

També.Joana

71

La Vanguardia - Catalán - 13/03/2017

L'Audiència Nacional jutja avui el cas Pretória, vuit anys després

72

La Vanguardia - Catalán - 13/03/2017

Los exdirectivos de Ferrovial acusados en el caso Palau niegan haber pagado comisiones a CDC a
cambio de obra pública.

75

TV3 - 3/24 (MATI) - 11/03/2017

Artur Mas niega las acusaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau y se
muestra dispuesto a comparecer en el Parlamento de manera urgente para dar explicaciones.

76

TV3 - 3/24 (MATI) - 11/03/2017

Caso Palau.

77

RAC 1 - VERSIO RAC 1 - 10/03/2017
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Caso Palau.

78

RAC 1 - VERSIO RAC 1 - 10/03/2017

La oposición reclama responsabilidades políticas después de que dos empresarios hayan admitido en el
juicio del caso Palau que facturaron al Palau de la Música trabajos que habían hecho para CDC.

79

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 11/03/2017

Artur Mas reitera su confianza en el extesorero de CDC, Daniel Osácar, y niega la financiación irregular
del partido tras las acusaciones de esta semana en el juicio del caso Palau.

80

TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 11/03/2017

Artur Mas pide comparecer en el Parlamento la semana que viene para dar explicaciones sobre las
acusaciones de financiación ilegal de CDC que se han hecho esta semana en el juicio del caso Palau.

81

BTV - BTV NOTICIES MIGDIA - 11/03/2017

L’excoordinador de CDC creu que no es podrà provar el finançament irregular

82

Regió 7 - 12/03/2017

Errejón compara el cas Palau amb la suposada «caixa B» del PP

83

Diari de Girona - 12/03/2017

EL 3% SENTENCIA ARTUR MAS

84

Diari de Girona - 12/03/2017

En Cataluña, las revelaciones conocidas esta semana en el juicio del Caso Palau y los detalles del
sumario del 3% están estrechando el cerco contra los principales dirigentes de la antigua ....

85

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 21:00 - 11/03/2017

EL ARTÍCULO 155

86

La Razón - 12/03/2017

Millet y otros acusados en el caso Palau confirman las comisiones ilegales a CDC

87

La Razón Cataluña - 12/03/2017

Veritats i mentides del ‘cas Palau’

88

Segre Catala - 12/03/2017

Llarg termini

89

El Periódico de Catalunya - Catalán - 12/03/2017

L'advocat de CDC: «No s'ha vist ni es veurà cap prova d'illegalitats»

90

El Periódico de Catalunya - Catalán - 12/03/2017

Mas comparecerá en el Parlament para dar explicaciones sobre el juicio del caso Palau

91

La Razón Cataluña - 12/03/2017

El dòmino del Palau no arribarà al final

92

La Vanguardia - Catalán - 12/03/2017

Sant Pancraç, desbordat

93

La Vanguardia - Catalán - 12/03/2017

‘Mutatis mutandis’

94

El Punt Avui - 12/03/2017

Del Palau a Wad-Ras

95

El Punt Avui - 12/03/2017

Millet, nuestro Bárcenas

97
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El País Cataluña - 12/03/2017

TV3 i el cas Palau

98

Ara - 12/03/2017

Millet, el primer ‘influencer’

99

Ara - 12/03/2017

La saga dels Millet, del Mestre al ‘destructor’

100

Ara - 12/03/2017

Estructures de la corrupció

102

Ara - 12/03/2017

MILLET ACABA CON EL MITO DE LA CATALUÑA DIFERENTE

103

El Mundo Crónica - 12/03/2017

El ex directivo de Ferrovial niega tráfico de influencias

104

La Razón - 12/03/2017

Empresarios reconocen facturas falsas para cobrar al Palau trabajos a CDC

105

La Razón - 12/03/2017

Las revelaciones conocidas esta semana en el juicio del caso Palau y los detalles del sumario del 3%
están estrechando el cerco contra los principales dirigentes de la antigua CDC.

106

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 11/03/2017

Uno de los empresarios investigados por el caso 3% envió una carta a Artur Mas en 2010 para quejarse
del trato recibido por parte de CDC.

107

8TV - 8 AL DIA - 10/03/2017

Hoy dos acusados más en el caso Palau han reconocido sus delito incriminando a CDC.

108

8TV - 8 AL DIA - 10/03/2017

En el "Caso Palau" un exdirectivos de Ferrovial niega haber pagado comisiones a Convergencia para
conseguir obra pública.

109

Cadena Ser - MATINAL SER - 11/03/2017

En el juicio por al saqueo del "Caso Palau" dos empresarios han admitido que el partido les pidió
falsificar facturas y cargar al Palau de la Música servicios prestados.

110

Cadena Ser - MATINAL SER - 11/03/2017

Empresas proveedoras de servicios a CDC han confirmado hoy durante el juicio por el caso Palau que
cobraron algunas facturas directamente del Palau por trabajos hechos para el partido.

111

RNE-4 - EDICIO VESPRE - 10/03/2017

En el "Caso Palau" los exdirectivos de Ferrovial niegan haber pagado comisiones a Convergencia para
conseguir obra pública.

112

RNE-1 - INFORMATIVOS FIN DE SEMANA - 11/03/2017

Tras las acusaciones de hoy de los acusados contra CDC en el caso Palau, Artur Mas vuelve a estar en
el punto de mira.

113

RNE-4 - EDICIO VESPRE - 10/03/2017

Análisis del alcance y consecuencias que pueden tener para CDC las declaraciones de hoy en el juicio
por el saqueo del Palau.
TV3 - TN VESPRE - 10/03/2017
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114

Dos empresarios admiten haber facturado obras al Palau para encubrir la financiación de Convergencia.

115

Onda Cero - NOTICIAS FIN DE SEMANA - 11/03/2017

Artur Mas está dispuesto a dar la cara y declarar tras las acusaciones de Millet y Montull en el caso del
saqueo del Palau.

116

TV3 - TN VESPRE - 10/03/2017

Continúa el juicio del "caso Palau", de presunta financiación ilegal de CDC.

117

Onda Cero - NOTICIAS FIN DE SEMANA - 11/03/2017

L'exdirector de Ferrovial diu que no coneix a Osàcar i que es reunia amb Millet

118

La Mañana Diari de Ponent - 11/03/2017

L'Auditori Enric Granados reviurà demà les obres més cèlebres d'en Beethoven

119

La Mañana Diari de Ponent - 11/03/2017

Empresarios declaran que el Palau les pagó facturas de CDC

120

La Mañana Diari de Ponent - 11/03/2017

Uinares: "La documentació que vaig trobar coincideix amb la versió de Millet

122

La Mañana Diari de Ponent - 11/03/2017

Excàrrecs de Ferrovial neguen que el patrocini al Palau ocultés comissions

123

Diari de Tarragona - 11/03/2017

Dos empresaris admeten haver facturat al Palau treballs per a CDC

124

Diari de Tarragona - 11/03/2017

Un èxit que s'anomena lluitadora, constant i enamoradissa

126

La Vanguardia Qui - 11/03/2017

Allau de proves de les comissions de CDC

127

El Periódico de Catalunya - Catalán - 11/03/2017

Dos empresarios facturaron al Palau trabajos para CDC

132

Diari de Terrassa - 11/03/2017

Dos empresaris declaren que giraven al Palau de la Música factures de Convergència

133

Segre Catala - 11/03/2017

Qui diu la veritat?

135

Segre Catala - 11/03/2017

Pantalles

136

La Vanguardia Vivir - Catalán - 11/03/2017

L'embolic del Palau

137

La Vanguardia - Catalán - 11/03/2017

Mas s'aferra a la seva trajectòria i avisa que no es planteja deixar la politica

138

La Vanguardia - Catalán - 11/03/2017

El fotògraf còmplice

139

El Punt Avui - 11/03/2017

Més pressió a Convergència perl cas Palau

140

El Punt Avui - 11/03/2017

Tren sense maquinista

143
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El Punt Avui - 11/03/2017

El PDeCAT es vol rearmar ideològicament

144

El Punt Avui - 11/03/2017

Mas insta que s’investiguin les adjudicacions de l’època

145

El Punt Avui - 11/03/2017

Contra les tertúlies

146

El Punt Avui - 11/03/2017

Dos empresaris van cobrar del Palau per compte de CDC

147

La Vanguardia - Catalán - 11/03/2017

Cites «obscenes» de CDC amb empresaris al Palau de la Música

149

Diari de Girona - 11/03/2017

Empresaris admeten haver falsificat factures per cobrar al Palau feines de CDC

150

Diari de Girona - 11/03/2017

EL CARDIÒLEG DE L’EXTRESORER

152

Diari de Girona - 11/03/2017

Artur Mas nega el finançament il·legal de CDC i posa la mà al foc per Osàcar

153

Diari de Girona - 11/03/2017

Excàrrecs de Ferrovial neguen que el seu patrocini al Palau ocultés comissions

154

Diari de Girona - 11/03/2017

L’exdirector del Palau Joan Llinares confirma la versió de Fèlix Millet i Jordi Montull

155

Diari de Girona - 11/03/2017

El Palau pagó facturas de trabajos a CDC

156

El Mundo de Catalunya - 11/03/2017

El cinismo de Artur Mas no tapa la corrupción de Convergencia

157

El Mundo de Catalunya - 11/03/2017

El successor de Millet al Palau denuncia traves del president de l’entitat

158

Regió 7 - 11/03/2017

Las pruebas acorralan a Mas

159

El Mundo de Catalunya - 11/03/2017

Del 9-N al Palau, el valor d’Artur Mas oscil·la entre judicis

161

Regió 7 - 11/03/2017

Dos empresaris declaren que el Palau els va pagar factures per despeses de CDC

163

Regió 7 - 11/03/2017

Mas diu que a la fiscalia «li interessa atribuir tots els mal del món» a CDC

164

Regió 7 - 11/03/2017

El Consorci del Palau estudiarà si incorpora a l’acusació Convergència

165

Regió 7 - 11/03/2017

Setze maneres d’elaborar una factura falsa

166

Ara - 11/03/2017

vistaltwitter

167
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Ara - 11/03/2017

Dels testimonis a les proves: l’hora de la veritat del judici del cas Palau

168

Ara - 11/03/2017

Noves confessions pel finançament il·legal de CDC

169

Ara - 11/03/2017

El dany de la corrupció

172

Ara - 11/03/2017

CASO DEL 3 POR CIENTO

173

ABC - 11/03/2017

LA CORRUPCIÓN LLEVA EL NOMBRE DE CDC

176

ABC - 11/03/2017

El ex directivo de Ferrovial niega tráfico de influencias

177

La Razón - 11/03/2017

Empresarios reconocen facturas falsas para cobrar al Palau trabajos a CDC

178

La Razón - 11/03/2017

Gordó a un licitador: "No obedeces al president'', a ver qué va a pasar"

179

El País Edicion Cataluña - 11/03/2017

El Palau pagó facturas de trabajos a CDC

180

El Mundo - 11/03/2017

Cerco al «recaudador» de Mas

181

El Mundo - 11/03/2017

Dos empresarios facturaron al Palau servicios prestados a CDC

183

El País - 11/03/2017

En el juicio del caso Palau, los exresponsables de la entidad Félix Millet y Jordi Montull, revelaban esta
semana ante el juez como funcionaba la trama a través de la cual se financiaba ....

184

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Los exresponsables del Palau, Felix Millet y Jordi Montull, han confesado en el juicio que con el dinero
que se quedaban de las comisiones ilegales realizaron viajes y obras en casa entre otros ....

185

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

En el juicio del caso Palau, el extesorero de la antigua Convergencia Daniel Osacar declaró no saber
nada al respecto del cobro de comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la concesión de obra ....

186

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

En el juicio del caso Palau, 2 exdirectivos de Ferrovial han negado el pago de comisiones a
Convergencia a través de esa entidad y han justificado el pago de algunos patrocinios millonarios.

187

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

En el juicio del caso Palau, 2 empresarios han declarado que facturaron a la institución gastos que
debería haber pagado Convergencia por trabajos electorales o de publicidad.

188

Cadena Ser - HORA 25 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña.

189

Onda Cero - LA BRUJULA (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña.
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190

TVE1 - TELEDIARIO 2 - 10/03/2017

Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau.

191

CUATRO - NOTICIAS CUATRO 2 - 10/03/2017

En el juicio por el caso Palau ha habido testimonios que confirman el pago de comisiones.

192

ANTENA 3 - NOTICIAS 2 - 10/03/2017

En cuanto al juicio por el saqueo del Palau la Música de Barcelona, los empresarios señalados por Félix
Millet y Jordi Montull han negado la trama de comisiones.

193

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 21:00 - 10/03/2017

Esta tarde se ha sabido que el Consorcio del Palau de la Música -donde están el Ayuntamiento,
Generalitat y Ministerio de Cultura- se reunirá el miércoles para discutir sobre la estrategia jurídica ....

194

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 10/03/2017

En el juicio del Palau, hoy han declarado los responsables de las empresas implicadas en las presuntas
comisiones.

195

BTV - BTV NOTICIES VESPRE - 10/03/2017

En el tercer día de juicio del caso Palau celebrado hoy, dos testigos han reconocido que hicieron
facturas falsas para ocultar financiación a CDC.

196

LA SEXTA - LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION - 10/03/2017

La constructora Ferrovial, señalada por Montull y Millet por pagar comisiones a Convergencia, a través
de sus ex directivos desmentían el pago de comisiones y decían no conocer a los tesoreros de ....

197

La2 - VESPRE A LA 2 - 10/03/2017

Hoy se han escuchado a los primeros empresarios que confirman el desvío de dinero del Palau hacia
Convergencia.

198

La2 - VESPRE A LA 2 - 10/03/2017

Dos empresarios acusados en el caso Palau admiten que CDC les pidió que facturasen al Palau de la
Música los servicios que le prestaban.

199

Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA - 10/03/2017

El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, asegura que la documentación que encontró
cuando llegó a la institución tras la salida de Félix Millet confirma la versión de financiación ....

200

Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 10/03/2017

Uno de los empresarios acusados en el caso Palau confiesa que cargó facturas falsas al Palau de la
Música por indicación de CDC para cobrar gastos que eran del partido.

201

Catalunya Radio - INFORMATIU MIGDIA - 10/03/2017

Dos empresarios admiten en el juicio del caso Palau que CDC les dijo que cargasen al Palau de la
Música los servicios que habían hecho para el partido.

202

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 10/03/2017

Artur Mas niega la presunta financiación ilegal de CDC.

203

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 10/03/2017

En el juicio del caso Palau hoy han declarado dos exaltos cargos de Ferrovial que han negado haber
financiado a CDC de forma ilegal a cambio de obra pública.

204

RNE-1 - EDICIO MIGDIA - 10/03/2017

El expresident Artur Mas ha negado la financiación irregular de Convergencia a pesar de las
acusaciones de Félix Millet y Jordi Montull.
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205

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 10/03/2017

En el caso Palau hoy han declarado varios empresarios, entre ellos 2 de Ferrovial, la constructora que
presuntamente entregó comisiones ilegales a Convergencia a cambio de contratos.

206

TVE1 - TELEDIARIO 1 - 10/03/2017

En el juicio del "caso Palau" los exdirectivos de Ferrovial P.

207

TVE1 - INFORMATIU MIGDIA - 10/03/2017

Los directivos de Ferrovial niegan haber financiado ilegalmente a CDC a cambio de conseguir contratos
de obra pública.

208

Cadena Ser - HORA 14 - 10/03/2017

En el juicio del caso Palau, los ex directivos de Ferrovial han negado rotundamente que se pagaran
comisiones a Convergència a cambio de obras públicas, y justifican las reuniones con los gestores ....

209

TELE 5 - INFORMATIVOS T5 15.00 - 10/03/2017

Hoy en el juicio por el caso Palau han declarado dos ex directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y
Juan Elizaga, que han negado haberse aprovechado de CDC para ganar adjudicaciones de obra
pública.

210

Cadena Cope - MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00 - 10/03/2017

Artur Mas acusa a Millet y Montull de mentirosos y de inventarse las acusaciones contra CDC para
rebajar la pena.

211

RAC 1 - EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Nuevos datos relevantes en el caso Palau.

212

ANTENA 3 - NOTICIAS 1 - 10/03/2017

Joan Llinares ratifica las declaraciones de Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio por el caso Palau.

213

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 10/03/2017

Artur Mas niega que Ferrovial pagara comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública.

214

Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 10/03/2017

Dos empresarios que trabajaron para CDC han declarado ante el juez que se los obligó a falsear
facturas haciéndolas a nombre del Palau de la Música para poder cobrar.
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Cadena Ser - HORA 14 CATALUNYA - 10/03/2017

El ex presidente catalán A.
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TV3 - TN MIGDIA - 10/03/2017

El ex director del Palau de la Música J.
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TV3 - TN MIGDIA - 10/03/2017

En el juicio por el "caso Palau" los ex directivos de Ferrovial P.
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TV3 - TN MIGDIA - 10/03/2017

Artur Mas niega que CDC cobrara comisiones a través del Palau de la Música, como han declarado
Fèlix Millet y Jordi Montull.
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RAC 1 - 14/15 - 10/03/2017

Los dos directivos de Ferrovial imputados por el caso Palau han negado ante el juez que los patrocinios
de la constructora escondieran el pago de comisiones a cambio de obras públicas.
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En el juicio por el caso Palau, el director general y el responsable de relaciones públicas de Ferrovial en
Cataluña han negado haber pagado comisiones a cambio de adjudicación de obras públicas, ....
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Onda Cero - NOTICIAS MEDIODIA - 10/03/2017

Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau.
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CUATRO - NOTICIAS CUATRO 1 - 10/03/2017

Tras las declaraciones contra DCD de Millet y Montull en el caso Palau, hoy ha sido el turno de dos ex
directivos de Ferrovial, que supuestamente dio mordidas a CDC a cambio de obra pública.
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Dos empresarios han reconocido en el juicio del caso Palau haber fabricado facturas falsas para ocultar
financiación a CDC.
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En el juicio del "caso Palau" los ex directivos de Ferrovial P.
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Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y
representante del consistorio en el Consorcio del Palau de la Música.
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Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y
representante del consistorio en el Consorcio del Palau de la Música.
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Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 10/03/2017

Daniel Osácar niega las acusaciones de financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música.
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Catalunya Radio - CATALUNYA VESPRE - 09/03/2017

Mañana declaran los responsables de Ferrovial en el juicio del "caso Palau", acusados de una trama de
financiación irregular de CDC a cambio de la concesión de obra pública.
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TV3 - TN VESPRE - 09/03/2017

En el juicio del "caso Palau" el ex director del Palau de la Música ha corroborado la declaración del ex
presidente de la institución F.
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TV3 - TN VESPRE - 09/03/2017

En el juicio por el caso Palau declaran este viernes dos exdirectivos de Ferrovial que, supuestamente,
habrían pagado comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.
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ANTENA 3 - ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA - 10/03/2017

Cuarta jornada del juicio del caso Palau.
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RNE-4 - EDICIO VESPRE - 09/03/2017

Hoy declaran dos exdirectivos de Ferrovial en el "Caso Saqueo" del Palau de Barcelona, después de
que Jordi Montull, exdirector administrativo de la institución, diese todo tipo de detalles para ....
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TELE 5 - INFORMATIVOS T5 7:00 - 10/03/2017

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, que dijo que hablaría una vez que terminaran todas las
declaraciones del Caso Palau, niega las acusaciones de financiación ilegal.
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TELE 5 - INFORMATIVOS T5 7:00 - 10/03/2017

Millet confirma comissions a CDC i reitera que va lucrar-se amb el Palau
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El 9 Nou Valles Oriental - 10/03/2017

Daniel Osácar desmiente a Jordi Montull y niega haber participado en cualquier intercambio de
comisiones por obra pública a través del Palau de la Música.
Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 10/03/2017
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El periodista que está siguiendo el juicio del caso Palau, Benet Íñigo, detalla el contenido de las
declaraciones del extesorero de CDC, Daniel Osácar, que ha negado la presunta financiación ....
RAC 1 - NO HO SE - 09/03/2017
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO MATINAL
DURADA : 38

TVE1

dilluns, 13 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Es el joven director de orquesta más carismático.
Es el joven director de orquesta más carismático. Al venezolano Gustavo Dudamel le gustan además los retos. Como el que
protagoniza desde hoy en el Palau de la Música. Interpretar en 4 días las 9 sinfonías de Beethoven. Lo hace con la orquesta Simón
Bolívar de Caracas, con la que empezó a tocar cuando era niño y a la que continúa apoyando pese a que ya es director de la
Filarmónica de Los Angeles, una de las grandes.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA Cap de Setmana
DURADA : 83

8TV

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gustavo Dudamel dirige en el Palau de la Música,
desde hoy y hasta el miércoles, las nueve sinfonías
de Beethoven en cinco conciertos.
Gustavo Dudamel dirige en el Palau de la Música, desde hoy y hasta el miércoles, las nueve sinfonías de Beethoven en cinco
conciertos. Decl. Gustavo Dudamel.
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Catalunya Radio

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 116

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El carismático director venezolano ha arrancado
hoy la integral de simfonías de Beethoven en el
Palau de la Musica, Gustavo Dudamel, con cinco
conciertos.
El carismático director venezolano ha arrancado hoy la integral de simfonías de Beethoven en el Palau de la Musica, Gustavo
Dudamel, con cinco conciertos. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 63

BTV

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música vive a partir de hoy uno de los
principales actos de la temporada.
El Palau de la Música vive a partir de hoy uno de los principales actos de la temporada. Dudamel dirige las simfonías de Beethoven.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL SUPLEMENT (INFORMATIU)
DURADA : 75

Catalunya Radio

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gustavo Dudamel está en Barcelona para afrontar a
partir de hoy un gran reto, interpretar en el Palau de
la Música Catalana las nueve sinfonías de
Beethoven en tan sólo cuatro días, y en cinco ....
Gustavo Dudamel está en Barcelona para afrontar a partir de hoy un gran reto, interpretar en el Palau de la Música Catalana las nueve
sinfonías de Beethoven en tan sólo cuatro días, y en cinco conciertos. Todo una auténtica maratón que pondrá en prueba su orquesta,
la sinfónica Simón Bolivar. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 37

TVE1

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El venezolano Gustavo Dudamel dirige a partir de
hoy un maratón de Beethoven.
El venezolano Gustavo Dudamel dirige a partir de hoy un maratón de Beethoven. Interpretará las nueve sinfonías en cuatro días. Lo
hará en el Palau de la Música al frente de la orquesta simfónica Simón Bolívar.
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arrel a la recerca de l’aigua o com
creixen buscant la llum igual que
les persones també ho fan buscant el
coneixement. No, no espereu contes
new age de plantes que reaccionen
favorablement a carantoines, xerreres i un bon fil musical o que transmeten energia si les abraces. Jahren
és una científica i les plantes... bé,
tenen la seva pròpia lògica, i no hi
figura el gust per la música. «Solament quan comencem a captar com en són de profundament estranyes a nosaltres
podrem estar segurs que
deixarem de projectar-noshi nosaltres mateixos. Podrem, per fi, reconèixer el
que passa en realitat», conclou. La «gran tragèdia» de la
desforestació.

algueres

33 Compenetració 8 Gustavo Dudamel dirigeix la Simfònica Simón Bolívar, ahir al Palau de la Música.
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Gustavo Dudamel i la Simfònica Simón Bolívar agiten el Palau
de la Música a l’inici de la marató de les nou simfonies de Beethoven

seva nomenclatura, «aquells ondulants noms llatins amb la seva aroma d’època escolàstica ancorada en
el passat remot». Plecosorus speciosissimus. Plagiogyria pectinata. Pteris aquilina. Pteridium feei. Tot i això, Sacks parla gairebé tant de les falgueres com
de la història sepultada sota aquesta natura exuberant i de la figura
del naturalista aficionat. «La capacitat d’observar detalls i recordar-los, una memòria especial per als llocs, relacionada amb l’amor, i cert
lirisme per la natura
són les característiques d’aquesta classe d’aficionat», diu.
I també les de l’escriptor naturalista, podríem afegir.

RA’

perat

a
s.
sar
set
a
a

a

com, potser, una mirada nostàlgica
al passat en unes societats tan lligades al bosc i a l’activitat manual com
les escandinaves. «El llenyataire que
talla troncs per escalfar-se dialoga
amb la natura, perquè l’energia que
alliberarà a la seva estufa de llenya
és la mateixa que aquell arbre va
acumular durant anys. Al seu lloc hi
creixerà un altre arbre que repetirà
el cicle de les estacions una altra vegada. És un acte ecològic, i també
d’amor», argumenta. Un
llibre en defensa de la vida lenta a un
pas de l’autoajuda.

Una injecció de vitalitat
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

La màgia de la llum natural realçant
els colors del Palau de la Música va
saludar ahir l’inici de la marató musical de quatre dies amb les nou simfonies de Ludwig van Beethoven. La
Simfònica Simón Bolívar, dirigida
per Gustavo Dudamel, el fill predilecte del Sistema de Orquestas de
Veneçuela, va agitar el recinte modernista amb la interpretació de les
quatre primeres obres d’aquest totèmic i revolucionari llegat. La formació, integrada per músics de 17
a 34 anys, va desplegar tota la vitalitat, energia i entrega pròpies del
seu segell interpretatiu posant-lo al
servei de la recreació del gran testament del geni de Bonn.
El transversal públic, que ha esgotat les 10.000 entrades d’aquesta fita, que durarà fins dimecres,
va expressar el seu entusiasme per
l’emotiva i visceral interpretació
de la Primera i Segona simfonies, en
sessió matinal, i de la Tercera (Heroica) i Quarta, a la tarda, que van completar una extenuant jornada marcada pel desgast físic i psíquic que
exigeix la seva execució.
L’expectació que ha despertat la principal aposta de la temporada del Palau, en col·laboració
amb l’Obra Social de La Caixa, ha
fet que prop de 600 melòmans hagin adquirit entrades per al cicle
complet. A més dels abonats de Palau 100, hi ha aficionats de la resta
d’Espanya, Andorra, Israel, Argen-

tina, Àustria i Alemanya i de ciutats
com Londres, París i Tòquio. L’actriu
María Valverde, parella del director
veneçolà, l’acompanya, tot i que no
se la va veure al recinte a la sessió
matinal. Va ser a la de la tarda.
La batuta més jove de la història
del Concert de Cap d’Any de Viena i
titular de la Filharmònica de Los Angeles va demostrar la complicitat i
compenetració que sent quan es posa al capdavant dels seus compatriotes. El jove mestre de 36 anys, amb
uns rissos que ja dibuixen alguns cabells blancs, s’impregna al seu cos-

fets, després d’oferir recentment
aquest mateix cicle a Caracas. ¿Qui
ha dit que obres com les que ens
ocupen només les poden interpretar amb profunditat les grans formacions centreeuropees? Aquests
músics llatins, molt familiaritzats amb un repertori que entronca amb l’esperit humanista i social
del seu projecte, han posat en evidència el poder de comunicació de
la música a partir de la seva visceral
i directa manera d’interpretar-la.

El públic ha
esgotat les 10.000
entrades d’aquesta
fita, que s’acabarà
dimecres

Ofereixen un Beethoven ple de vida i el toquen com el senten, però dins els cànons de la tradició.
Aquest i no cap altre és el secret
del seu èxit. Des de la dissonància
del primer acord a la Primera, que
manté referències a Joseph Haydn
i Wolfgang Amadeus Mozart, l’orquestra s’acomoda amb el seu estil
al llenguatge simfònic de l’autor
amb els seus vigorosos tutti, modulacions i moments tristos en contrast amb els lluminosos. A la Segona, introduïda amb un adagio molto
melancòlic, la formació va brillar
en l’energètica marcialitat de l’allegro con brio, en el colorit del larghetto, el dinamisme de l’scherzo i l’allegro molto final.
Acaba de començar i encara
queda el millor de la marató. Cinc
concerts amb l’explosió final de la
Novena, en què les corals de l’Orfeó
Català es podran lluir. H

tat de l’objectiu fundacional de l’orquestra i aconsegueix que les seves
interpretacions estiguin plenes de
nervi, espontaneïtat i jovialitat. Dirigeix de memòria, però amb gestos i indicacions molt precises, marcant els temps i els silencis de manera que tot flueixi d’una manera
extraordinàriament harmònica.
La qualitat i homogeneïtat sonores exposades a les obertures d’Egmont i Coriolà, que van precedir la
interpretació de les dues primeres
simfonies, van ser una mostra que
l’orquestra venia amb els deures
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GUSTAVO
DUDAMEL
Recital en el
Palau del director
venezolano
’~ E1 director de orquesta venezolano
ofreci6 un recital de
dinamismo, arrojo y
precisi6n durante la
Marat6n Beethoven
que ofreci6 en el Palau de la Mf~sicaCatalana. A1 frente de la
orquesta Sinf6nicaSim6nBolivar de Venezuela, Dudamel demostr6 una minuciosa preparaci6n en la
direcci6n.

ANDRI~
GOMES
La segunda
unidad del Bar¢a
decepciona
~, Las contrataciones
efectuadasel pasadoverano por el Barcelona
debianservir paraquela
planfilla tuviemrecursos
suficientesparaafrontar
las exigencias
del calendario. E1casoes quecada vez que comparece
la
segundaunidadazulgrana, el gruporebaja su
rendimiento. Como
muestra,esa filtima derrota en Riazorqueconfirma el decepcionante
rendimientode jugadores comoAndr6Gomes.
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Los conciertos,
en directo en la
web de EL PA S
El programade Gustavo
Dudamely la Sinf6nica Sim6nBolivar sigue esta semana en el Palau de la Mdsiea
de Barcelona hasta completar la integral de las nueve
sinfonias de Beethoven.

Gustavo
Dudamel,
ayeren el Palaual frentede la SinfbnicaSimbn
Bolivarde Venezuela./A
BOFILL

E1 arrollador Beethoven de
Dudamel conquista el Palau
E1director y la Sinf6nica Sim6nBolivar comienzancon 6xito la
interpretaci6nen Barcelonade la integral de las nuevesinfonias
JAVIER
P~REZSENZ,Barcelona el acentoen los lazos con la tradiUna descarga de energia y entu- ci6n de un Beethovenafin en deusiasmomusicalsacudi6 ayer el Pa- da con Mozart y Haydn; pot la
lau de la MflsicaCatalana,en Bar- tarde, los hallazgos revolucionacelona, en las dos primerassesio- rios de la Terceray las innovaciones de la integral de las nuevesin- nes de la Cuartamostraronla pofonias de Beethoven que dirige
derosa personalidad del genio.
Gustavo Dudamel. La excitante
Unagran hazafia es, sin duda,
aventura musical tuvo en la fuer- ver a una orquesta latinoamericaza dramfiticade la oberturade Eg- na rompiendoestereotipos; tras
moot un arranque espectacular,
este marat6nBeethovende Barceen una sesi6n matinal centrada lona, ofrecer~nel ciclo del 19 al
en las dos primerassinfonias. Por 23 de marzoen la Elbphilharmola tarde, la carga dram~.ticay la nie de Hamburgoy cerrarfin su
tensi6n ritmica de la Heroicamos- gira europea del 26 al 30 con
traron el inmensopotencial de la otros cinco conciertos en el MuOrquesta Sinf6nica Sim6nBolivar sikverein de Viena.Antes--el jueyes-- recalar~n en el Auditorio
de Venezuela.
Tienevisos de hazafiaesta inte- Nacionalde Madridpara interpregral de las sinfonlas ba]ola batuta tar la Novenacon los coros del
del carism~.ticodirector venezola- Palau, dirigidos por SimonHalno en cinco conciertos programa- sey, en el marcode un concierto
dos en cuatro dias consecutivos. conmemorativode los 20 afios
En el programamatinal, integra- del ciclo Grandes Int~rpretes y
do por la Primeray Segundasinfo- los 30 de la revista Scherzo.
nfas, mils las oberturas de EgSe apunta un 6xito el Palau al
moot y Coriolano, Dudamelpuso acoger el estreno de la gira de la
P.23

formaci6n estrella del sistema
fundado por Jose Antonio Abreu.
Gira con un reto may~sculo,pues
interpretar las nuevesinfonias de
Beethovenes un paso de gigante
para cualquier orquesta. Hace
diez afios, semejanteempresaartistica hubiera sido imposible;
ahora, la Sin[~6nicaSim6nBolivar
ofrece una calidad profesional
equiparablea la de las buenasorquestas centroeuropeas.
Otro lenguaje
La cuerda son6 con densidad y
calidez, quiz~, con demasiadacontundenciaen los episodiosm~iscameristicosde las dos primerassinfonias, en las que Dudamelmode16 un sonido mils transparente y
adecuadoa la herencia del clasicismoque planea en estas luminosas partituras.
La orquesta exhibi6 mfisculo
en las oberturas, con acentos mas
dramfiticos y mayorbrillantez en

Los conciertos de hoy, mafiana y el mi~rcoles, en los que
interprctarfin dc la Quintaa
la Novenasc cclcbrarfin a las
20.30. Pese a que desde hace
tiempo ya no queda ninguna
entrada para poder verlos en
cl templo barcclon~s dc la
mfisica modernista, ELPA~S
ofrece la posibilidad de seguir todos ellos en directo a
trav6s de su web.
los metales. Las maderasmostraron finura y agilidad; las cuerdas
ganaron flexibilidad y el sonido
de la formaci6nfue carla vez mils
redondo, sin perder nunca esa
energia ritmica marcade la casa.
La afirmaci6n del pensamiento sinf6nico de Beethovenconvierte la Terceraen la puerta de acceso a un nuevo lenguaje que marcarpi y cambiar~ipor completoel
gdnero. La mflsica es ya vehiculo
de emociones y anhelos con un
significado espiritual que conmociona al oyentepor su fuerza interior. Y Dudamelexplor6 los rail
matices de la nuevay revolucionaria escritura sinf6nica con un pulso dramfitico y una elocuencianarrativa fuera de serie.
En el empefiole siguieron con
entusiasmo los mflsicos. No ban
perdido el entusiasmojuvenil, pero la plantilla sumaa su imparahie energiaotros reflejos m~isprofesionales y competitivos. Tdcnicamente,su respuesta en la Terceray la Cuarta fue muybuena, m~s
equilibraday precisa queenla sesi6n matinal. Pero el secreto de la
therza comunicativade este Beethovenes~ en la actitud y la entrega; frente al tedio funcionarial
de tantas orquestas, se dejan la
piel en cada nora. Y esa entrega,
ese compromiso,esa felicidad en
compartirla fuerza de la mfisica,
acab6 seduciendoal pfiblico del
Palau en una fiesta musicalde las
que no se olvidan.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 120418

TARIFA: 12642 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 488 CM² - 43%

SECCIÓN: CULTURA

38 LA VANGUARDIA
13 Marzo, 2017

C U L T U R A

Orio

Sis

M
ANTONI BOFILL

Gustavo Dudamel dirigint l’Orquestra Simón Bolívar ahir al matí al Palau de la Música

El públic acomiada el director veneçolà amb grans aplaudiments
per animar-lo en la seva ascensió a l’Everest del Beethoven integral

Diumenge de Dudamel
ESCENARIS
Maricel Chavarría
Barcelona

Les matinals al Palau de la Música
semblaven una fórmula del passat
fins que ahir Gustavo Dudamel va
pujaralpodiambelsseuscol·legues
de l’Orquestra Simón Bolívar per
perpetrar a plena llum del dia una
petita revolució de l’ànima. I tot això gràcies a Beethoven.
Sota els efectes irisats de les vidrieres modernistes de la sala, el
d’ahir va ser un diumenge d’alliberament al Palau. Diumenge de Dudamel, més aviat, aclamat com va
ser el director veneçolà pel públic
que atapeïa la sala. El van acomiadar amb sis minuts d’aplaudiments
i el públic dret, com animant-lo en
lasevaascensióal’EverestdelBeethoven integral.
I és que des del primer acord
–dissonant– de la Simfonia núm. 1,
el compositor que va enderrocar
l’Antic Règim musical deixa clar els
seus principis revolucionaris. Com

que poc pot dir-se de Beethoven
que ja no s’hagi dit, cal suposar que
el públic que atapeïa ahir la sala venia per l’energia de Dudamel. Beethoven és un valor segur, però de vegades se n’abusa. I gran part de l’audiència no s’hauria endinsat en la
seva integral de simfonies si no fos
amb l’esperança d’una renovada
mirada que en descobreixi alguna
cosa i les converteixi en un mannà
del segle XXI. Si la integral arribés
de la mà d’un altre director, el Palau
tindria motius per estar inquiet
amb les deu mil entrades dels cinc
concerts posades a la venda. L’última vegada que la sala es va llançar a
l’aventura amb aquest cicle va ser el
1981, i va punxar estrepitosament,
tot i que al podi hi havia Barenboim
amb l’Orquestra de París.
La idea d’alternar obertures i
simfonies –Egmont abans de la 1a,
Coriolanoabansdela2a–vaaportar
un contrast en aquesta visita al cicle
per ordre cronològic, ja que les
obertures són obres de maduresa,
mentre que les simfonies les va començar quan tenia 30 anys.
I tot en mans de Dudamel i el seu
P.24

equip, amb el qual, assegura el mestre, funcionen de manera molt democràtica. “Depèn de tots. No em
sento l’únic autor d’això. És un treballd’equipmeravellósimàgicamb
els meus germans i germanes de la
Simón Bolívar”, afirma el titular de
la Filharmònica de Los Angeles.
Germanes poques, això sí.
Però sí: als concerts d’ahir (a la
tarda van sonar les simfonies núm.
3 i 4 i les va escoltar des de la llotja
d’artistes la seva nòvia, l’actriu María Valverde), s’hi va endevinar un
crescendo digne de l’energia dudameliana, tot i que aquests dies realitza una veritable marató, un esforç físic descomunal: només ahir,
assajava a les deu, dirigia a les dotze, assajava novament a les quatre i
dirigia una altra vegada a les set.
Una energia potser fruit de l’esquizofrènia de passar del luxe de Hollywood –l’home ha triplicat els assistentsalHollywoodBowl–alprojecte social i cultural del Sistema de
Veneçuela. De moment, Dudamel
ja es mostra capaç de “crear una
cultura a través del geni de Beethoven”. Sí que es pot.
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CONCIERTO

El Palau
de la Música
se entrega
a Beethoven
C INCO D ÍAS Madrid

bios

o.
n

sus composiciones ni
extractos que podrían estar contaminados, son Benecos,
Maybelline, Shiseido
y Deliplus, de Mercadona.
En un segundo escalón se colocan las

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel interpretará cinco conciertos en
cuatro días consecutivos en el
Palau de la Música Catalana de
Barcelona, al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, abarcando las sinfonías de
Ludwig van Beethoven.
Según explicó Dudamel el
viernes en una rueda de prensa organizada en Barcelona, el
mensaje de Beethoven simboliza “el hombre, la vida, la
trascendencia y la evolución”.
El músico reivindicó el valor
del arte en un momento en el
que se cree que este no es necesario para la vida. También
defendió que permite “cultivar
el espíritu a través de la creatividad y de la libertad de crear
belleza”. “Beethoven se puede
tocar en el Amazonas, en la
India, en Asia. Beethoven
lleno explota en creatividad y
en amor”, añadió.
El ciclo de conciertos, organizados por la Fundació
Orfeó Català-Palau de la Música Catalana e impulsado por
la Obra Social La Caixa, constará de cinco sesiones. La maratón, que ya tiene las entradas agotadas en Barcelona,
arranca el domingo y contará
con una cita diaria hasta el
miércoles. Dudamel y el elenco de músicos que le acompañan completarán el ciclo el
jueves día 16 con un último
concierto en el Auditorio Nacional de Madrid.
P.25
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de un menú maridado por un
precio de 50 euros. Con plazas
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15%
El desembolso en artículos de
compra del viajero ruso en España
crece ya a un ritmo del 15%, tras
ver cómo el rublo se apreciaba
cerca de un 30% con respecto
al año pasado.

parte, con un nivel de saturación turística mayor y con un mix de visitantes menos variado que la capital,
los aumentó un 3,7%.
Moda y complementos se situaron
entre las compras preferidas de estos
turistas. Tanto es así que la caja de estos comercios engordó un 9,4% durante el año pasado.
La joyería y relojería, en cambio,
están sufriendo la caída del gasto del
turista chino, que concentra su atención en estos establecimientos cuando viaja. La nueva fiscalidad del gigante asiático, que grava la mercancía procedente del exterior para impulsar el consumo interno, redujo su
presupuesto en compras, lo que lastró las cuentas de joyeros y relojeros
en un 7,6%.
Según Llorca, “la tendencia del
gasto del turista chino en nuestro país irá al alza, aunque haya cerrado
2016 manteniéndose estable. Además, la mejora de las conexiones aéreas directas es un punto a favor”.

Fundación la
Caixa apoya la
música clásica
Hasta el día 16, el Palau
de la Música de Barcelona acoge
uno de los proyectos más
importantes de la temporada
musical: la interpretación en
cinco conciertos, en cuatro días
consecutivos, de la integral
de las sinfonías de Ludwig van
Beethoven a cargo de Gustavo
Dudamel, que está al frente
de la Orquesta Sinfónica Simón
Bolívar. Esta iniciativa cuenta
con el impulso de la Obra Social
la Caixa.

Shaya, un vino
para recibir
la primavera
Bodegas y Viñedos Shaya
–de Aldeanueva del Codonal
(Segovia), la zona más sureste
de la D.O. Rueda– presenta
su blanco joven, cien por cien
verdejo, fermentado
parcialmente en barrica. Un vino
perfecto para acercarse a la
primavera. Belinda Thomson,
enóloga australiana de gran
experiencia, es la responsable
técnica de la bodega. En su país
firma los reputados vinos
de Crawford River.
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Rècord de participació en el 63è Concurs Internacional de Música Maria Canals,
amb 180 inscrits de 35 països, dels quals s’han triat els 81 que lluitaran per 3 premis

Tots a tocar el piano
Valèria Gaillard
BARCELONA

Barcelona esdevindrà la
capital del piano entre el
26 de març i el 7 d’abril. El
63è Concurs Internacional de Música Maria Canals portarà pianos de cua
al carrer, als parcs, al metro, als patis de les escoles
i, fins i tot, es protagonitzarà una perfomance sonada a la plaça Reial, tot
plegat per reivindicar que
“la pràctica musical està a
l’abast de tothom”, en paraules de Mariona Carulla,
presidenta del Concurs. I
per demostrar-ho, l’actor
Santi Millán es va posar
davant del piano del Restaurant 7 Portes de Barcelona, on habitualment se
celebra la presentació del
concurs, i va tocar una
cançó acompanyat d’una
banda, un tema que havia
après en tan sols uns mesos: mai abans havia tocat
el piano. “Ha estat una experiència maca sentir-se
músic per un dia, però la
veritat és que m’hauria
agradat més ser cantant
que pianista”, bromejava
el dia de la presentació.
Jordi Vivancos, gerent
del concurs, destaca el rècord de participació d’enguany, amb 180 inscrits
de 35 països, dels quals se
n’han seleccionat 81. “Això demostra la bona salut
del concurs, ja que el repertori és molt exigent”,
opina. Entre els països

L’actor i presentador Santi Millán, neòfit del piano, es va posar a tocar el dia de la presentació del Concurs, al restaurant
7 Portes de Barcelona, acompanyat d’una banda. Van tocar el tema ‘Sun shines like a diamond’ ■ OLIVER ADELL

El passatge del
passeig de
Gràcia, núm. 24,
s’ha batejat
amb el nom
de Maria Canals

més ben representats hi
ha la Xina i Rússia (9), seguits de Corea (7), el Japó i
els EUA (6), mentre que
de l’Estat espanyol, i seguint la tònica habitual,
només se n’han inscrit dos
i hi acabarà participant un
pianista de Saragossa. Curiosament, enguany també hi ha un participant de
Síria, que viu a Alemanya
amb la seva família: “A
aquest li hem donat totes
les facilitats perquè hi participi”, diu Vivancos.
Els concursants poden

guanyar diversos premis
valorats en més de 70.000
euros i més de 30 concerts
remunerats i programats
arreu del món.
Les proves són obertes
al públic per un preu mòdic de 5 euros. L’entrada
per a la final, al Palau de la
Música, costa entre 15 i 35
euros. “Volem facilitar al
màxim l’accés a la ciutadania”, apunta el gerent.
300 activitats de l’OFF
Paral·lelament al concurs
que se celebrarà al Palau
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de la Música Catalana amb
la gran final, el 6 d’abril, el
Maria Canals programa
un reguitzell d’activitats
dins l’OFF, que té quatre línies: posar a disposició del
públic pianos (80) en espais públics; portar pianos
a les escoles, i en aquest
sentit passejaran pianos
als patis de 13 escoles públiques de Nou Barris; i finalment el Tu hi toques
#johitoco, que convida
tothom a enregistrar un
vídeo seu tocant el piano i
penjar-lo al canal La Gale-

ria dels Tocats, a Youtube.
En aquest sentit, Vivancos explica que l’escriptor
Carlos Ruiz Zafón i el conseller Toni Comín hi participaran amb un vídeo tocant el piano.
Entre les novetats hi ha
l’acció que fusiona música
i arts, amb l’artista Philip
Staton, que pintarà un piano en el marc de la marató
(plaça Reial, 24 de març).
A més, es posa en marxa un portal digital, Barcelona Piano, que inclourà
totes les informacions relacionades amb el piano de
Barcelona.
Vivancos
anuncia, d’altra banda,
que el 2018 se celebrarà a
la capital catalana, els dies
19 i 20 de març, la Primera
Trobada Mundial de Concursos de Piano, “per parlar del món del piano i dels
concursos”. Pel que fa al finançament, el pressupost
és de 450.000 euros, el
42% dels quals procedeix
dels patrocinis (que han
pujat), un 30% de recursos
propis i un 28% de subvencions públiques.
Passatge Maria Canals
La pianista Maria Canals
té des de diumenge un passatge de Barcelona batejat
amb el seu nom. És el passatge situat al número 24
del passeig de Gràcia. Diumenge al matí s’hi va instal·lar un piano i Marc Heredia, antic guanyador del
concurs, va oferir un concert. ■

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 2
DURADA : 44

TVE1

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Es el joven director de orquesta más carismático.
Es el joven director de orquesta más carismático. Al venezolano Gustavo Dudamel le gustan además los retos. Como el que
protagoniza desde hoy en el Palau de la Música. Interpretar en 4 días las 9 sinfonías de Beethoven. Lo hace con la orquesta Simón
Bolívar de Caracas, con la que empezó a tocar cuando era niño.
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PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 2
DURADA : 54

CUATRO

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gran aplauso y enorme expectación en el Palau de
La Música de Barcelona para recibir hoy al
mediático director de orquesta Gustavo Dudamel.
Gran aplauso y enorme expectación en el Palau de La Música de Barcelona para recibir hoy al mediático director de orquesta Gustavo
Dudamel. El director venezolano ha comenzado esta mañana el monumental reto de interpretar desde hoy y hasta el miércoles las
nueve sinfonías de Beethoven junto a la orquesta Simón Bolívar.
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PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 97

Cadena Ser

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director venezolano Gustavo Dudamel dirige la
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para interpretar
en cuatro días todas las sinfonías de Beethoven en
el Palau de la Música.
El director venezolano Gustavo Dudamel dirige la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar para interpretar en cuatro días todas las sinfonías
de Beethoven en el Palau de la Música. Decl. Gustavo Dudamel.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 1
DURADA : 58

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gran expectación en el Palau de la Música de
Barcelona para recibir al mediático Gustavo
Dudamel.
Gran expectación en el Palau de la Música de Barcelona para recibir al mediático Gustavo Dudamel. El director venezolano ha
comenzado esta mañana el gran reto de interpretar desde hoy y hasta el miércoles las nueve sinfonías de Beethoven.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS FIN DE SEMANA
DURADA : 83

RNE-1

diumenge, 12 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director venezolano Gustavo Dudamel dirige en
el Palau de la Música de Barcelona una maratón
sinfónica de Beethoven a cargo de la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar, formada por jóvenes
músicos.
El director venezolano Gustavo Dudamel dirige en el Palau de la Música de Barcelona una maratón sinfónica de Beethoven a cargo de
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, formada por jóvenes músicos. Decl. Gustavo Dudamel.
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rroides, el morro de los que pretenden imponer sus ideas por la
fuerza. A éstos, por cierto, se les está
viendo el percal. Menudo escándalo lo del Parlament. Todos los partidos, desde Ciudadanos hasta
Catalunya Sí que es Pot (la rama
local de Podemos) pasando por
socialistas y populares, rechazando
12 Marzo, 2017
en bloque la iniciativa de Junqueras
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ciones».
¿Y la moda de los referenda? Ya he
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ruptura total con la cohesión social eso de delegar en los ciudadanos
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SECCIÓN:
cómo hemos
llegado
hasta
aquí,
y adquirido en las urnas?
Con estaOPINION
es que hace mucho que tiempo que forma cobarde de regir se usa de
conceptos como ley o referéndum parapeto a la gente. Que se equivo-

ciudadano al que le propongan país
mejor, más rico, con menos paro,
con mejor gestión y menos impuestos? No otra cosa se planteó a los
catalanes, y si no, me remito a la
propaganda. Y no va a haber independencia, no. Porque las leyes
verdaderas y las votaciones verdaderas establecen de consenso lo
contrario.

LAS CARAS DE LA NOTICIA

Abdelmalik
El Barkani

Gustavo
Dudamel

Delegado del
Gobierno en
Melilla

Director de
orquesta

Gustavo Dudamel afrontará desde hoy en el Palau de la Música
Catalana el espectacular desafío
de dirigir las nueve sinfonías de
Ludwig van Beethoven en cinco
conciertos seguidos, dos de ellos
el mismo día. La expectación es
máxima.

La Unión Europea debe implicarse decididamente con toda clase
de medios en la lucha contra
las mafias que trafican con la
inmigración ilegal. El delegado
del Gobierno defiende una política común comunitaria en este
sentido y tiene razón.

Ricky Rubio

M.T. Fdez. de
la Vega

Jugador de
Timberwolves
de Minnesota

Presidenta de la
Fundación Mujeres por África

El base español está cuajando su
mejor temporada en la NBA. Su
juego va a más y es determinante
en los resultados de su equipo,
como en la meritoria victoria
ante los Warriors de Golden State
con su decimoquinto doble-doble (17 puntos y 13 asistencias).

EL ARTÍCULO 155
CLAVES
Josep Ramon
BOSCH
Félix Millet fue escogido por aclamación presidente del Orfeó Catalá en la
asambleageneraldesociosenoctubre
de 1978 y emprendió la restauración
del Palau de la Música, que se encontraba en un estado lamentable. En
1983 creó un consorcio formado por
la Generalitat, el Ayuntamiento y la
Diputación que le dio plenos poderes
para gestionar el dinero de las obras.
En julio de 2009 fue destituido de su
cargo debido a la querella presentada
por la fiscalía de Barcelona por apropiación indebida y falsedad. «Somos
unas 400 personas, nos encontramos
en todas partes y siempre somos los
mismos», sentenció Millet a los auto-

res del libro «El Oasis Catalán», en referenciaalasociedadcivilcatalanaque
controla Catalunya desde finales del
siglo XIX. Presidente de l’Agrupació
Mutua, Presidente de Bankpyme,
miembro de la Junta de la Fundació F.
C. Barcelona, del Patronato del Liceu,
del consejo administrador de La Caixa,
de la Fundación Pau Casals. Su hermano Xavier Millet fue el primer candidato de CDC para liderar el Ayuntamiento de Barcelona. Un catalán nacionalista con pedigrí. El presunto autor del
saqueo del Palau de la Música, estudió
en la exclusiva escuela Virtèlia junto a
Jordi Pujol, Pasqual Maragall y otros
protagonistas de la reciente historia de
Catalunya, que fueron el núcleo que
propulsó el relato secesionista. El padre de Millet fue el fundador en 1961
de la principal organización de agitación separatista en Catalunya, «Om-

EN EL «CASO
PALAU» SE
ACUSA A CDC
DE EMBOLSARSE
SEIS MILLONES Y
MEDIO DE EUROS
EL ESTADO
DEBE
ESCOGER LA
VÍA DE LOS 155
KILÓMETROS
POR HORA
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La ex vicepresidenta y miembro
del Consejo de Estado muestra su
compromiso social en LA RAZÓN.
Fernández de la Vega afirma que
«la igualdad es esencial para el
desarrollo de España y Europa» y
asegura que la violencia «se ataja
con medidas públicas».

nium Cultural», y se erigió en un personaje clave para la constitución de
«Banca Catalana», proveedor de recursos para la creación del entramado de
asociaciones para la llamada «construcció nacional dels Païssos Catalans», mecenas de cientos de personas
ávidas de colocarse en la sociedad civil,
bien sea en empleos públicos o en los
centros de poder de la Catalunya franquista que manejaban a su antojo,
dando trabajo, entre otros, a los padres
de Miquel Roca y de Pasqual Maragall.
Esta semana ha empezado el juicio
oral del macro proceso penal del saqueo en el Palau de la Música, un
fraude de 22 millones de euros y en el
que se acusa a CDC, a través de su
fundación, de embolsarse más de seis
millones y medio de euros y en el que
el personaje clave es el extesorero de la
Fundación Trías Fargas (después llamada CatDem) Daniel Osácar.
Millet no es un accidente. Millet es
la síntesis del problema que tenemos

Ada Colau
Alcaldesa de
Barcelona

Ha decidido suprimir del callejero de la Ciudad Condal la plaza de
la Hispanidad, situada junto a la
Sagrada Familia. La plaza estará
dedicada a Pablo Neruda. Otro
paso más en favor de la ideología,
un paso menos para la convivencia entre los barceloneses.

en España. Millet resume a la perfección el grado de penetración de la corrupción y la destrucción del espíritu
emprendedor de los catalanes y que
está provocando la desaparición del
otrora rico tejido empresarial catalán.
En octubre de 2009 Jordi Pujol manifestó en el programa de TV3 «Els Matins»: «Estoy muy dolido con Millet
porque su actuación hace mucho
daño a Catalunya». El proceso separatista ponía la cuarta marcha. La quinta
la puso poco después de julio de 2014
cuando Jordi Pujol reconoció que su
familia tuvo en el extranjero una fortuna sin declarar. En los próximos días se
pone la sexta marcha de la desconexión con la complicidad de una
burguesía cobarde y el aplauso de los
mediosdecomunicaciónenCataluña.
No habrá marcha atrás. El choque es
inminente. Ante la aceleración del
proceso, el Estado debe escoger la vía
de los 155 kilómetros por hora. Que
tengamos suerte.
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Macroconcert al Palau de la Música

Dudamel, durant
un assaig al
Palau de la Música
de Barcelona.
MARTA CERVERA
BARCELONA

E

l director veneçolà Gustavo
Dudamel (Barquisimeto,
1981) demostrarà una vega·
da més el seu compromís
amb la música i les noves generacions
al Palau de la Música Catalana. A par·
tir d’avui i durant quatre dies oferirà
la integral de les simfonies de Beetho·
ven de forma cronològica amb l’Or·
questra Simfònica Simón Bolívar,
gran formació sorgida d’un sistema
d’orquestres creat a Veneçuela per Jo·
sé Antonio Abreu per ajudar els joves
a millorar socialment i intel·
lectualment a través de la música.
I tot sense partitura. No la necessi·
ta. Ha respirat música tota la seva vi·
da. «De petit dirigia aquestes obres a
casa amb els meus ninotets», recorda.
Als 9 anys, el seu oncle li va regalar la
partitura de la Cinquena simfonia. «Se·
gurament és la que més dec haver di·
rigit», va recordar divendres, aprofi·
tant l’hora de dinar per a la seva ci·
ta amb la premsa per no desaprofitar
ni un sol minut del seu valuós temps.
Dudamel, també director artístic de
la Filharmònica de Los Angeles, es·
tà considerat com el renovador de la
música clàssica per la seva capacitat
per connectar amb nous públics. I la
seva fama ha anat a més després de
convertir·se aquest 2017 en el mestre
més jove davant la Simfònica de Vie·
na en el tradicional Concert de Cap
d’Any.
i els seus músics, que ron·
den entre els 17 i els 34 anys, obren
aquest diumenge la marató simfòni·
ca de Beethoven amb la Primera i la Segona, al migdia (12.00 hores), i la Tercera i la Quarta, a la tarda (19.00 hores).
Dilluns interpretaran la Cinquena i la
JOVES /Ell

Marató

Beethoven amb

Dudamel
El director veneçolà ofereix
la integral de les simfonies
del compositor al Palau
Els cinc concerts es
retransmetran per Medici TV
i per la web del mateix coliseu
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Sisena, i l’endemà, la Setena i Vuitena,
sempre a les 20.30 . Dimecres, a la ma·
teixa hora, arribarà l’esprint final
amb la Novena. El cant de l’alegria que
culmina la peça serà interpretat per
les veus del Cor de Cambra del Palau i
l’Orfeó Català, que celebra el seu 125
aniversari.
Les formacions acompanyaran
també la Simón Bolívar amb aques·
ta famosa obra quan actuï a Madrid,
l’endemà, a l’Auditorio Nacional.
Barcelona és la primera ciutat euro·
pea on Dudamel ofereix la integral de
Beethoven, que després oferirà al nou
auditori d’Hamburg, el moderníssim
Elbphilarmonie, i al famós Musikve·
rein de Viena.
«En el caòtic món actual ple de
conflictes i intolerància, el missatge
humanista de Beethoven encara ad·
quireix força», va destacar Dudamel,
que comparteix la mateixa visió que
Simon Hasley, responsable musical
de l’Orfeó Català. Tots dos es van co·
nèixer fa anys, quan el veneçolà era
assistent de Simon Rattle a la Filhar·
mònica de Berlín.
CULTURA / «La llibertat que s’ha de do·

nar al poble és la cultura», va afegir
Dudamel parafrasejant l’escriptor
Miguel de Unamuno. «L’art et per·
met cultivar l’esperit i desenvolupar
la teva creativitat per crear bellesa.
La cultura és bellesa i si els joves hi te·
nen accés tindrem homes i dones mi·
llors». Per a ell les simfonies de Beet·
hoven representen tot això. «Potser
va ser el geni més gran. La seva evolu·
ció i revolució artística encara per·
duren», va afegir el director després
d’assenyalar l’enorme influència de
la seva música.
El mestre Nikolaus Harnoncourt
(1929·2016) va interpretar Beethoven
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ELISENDA PONS

EN CLAU DIGITAL

ALBERT

Espinos

NOU OBRES
EN NOU TUITS

Respo
de rem

JOSEP PONS, ACLAMAT
DIRECTOR MUSICAL DEL GRAN
TEATRE DEL LICEU, ASSUMEIX
EL REPTE DE DESGRANAR
LA PARTICULARITAT DE CADA
SIMfONIA DE LUDwIG
vAN BEEThOvEN UTILITZANT
140 CARàCTERS COM A MàXIM.
¡I LI SOBRA ESPAI!

A

PRIMERA SIMFONIA
J «El seu primer ‘hola’ al món
simfònic ja comença amb una
tensió: el primer acord conté
una dissonància».
SEGONA SIMFONIA
J «La recerca incessant
d’un llenguatge i un univers
sonor propis».
TERCERA SIMFONIA
J «Un cant a la llibertat
i al compromís».

QUARTA SIMFONIA
J «Segons Schumann,
‘una esvelta donzella grega
entre dos gegants nòrdics’.
També una gosadia:
començar una simfonia
amb el sisè grau rebaixat».
CINQUENA SIMFONIA
J «La genialitat: una simfonia
a partir d’una única
cèl·lula rítmica».
SISENA SIMFONIA
J «La naturalesa envaeix
la música. ¡Benvinguts
al romanticisme!».
SETENA SIMFONIA
J «Energia rítmica en estat pur.
Rock & roll».
VUITENA SIMFONIA
J «La llum, l’esperança».
NOVENA SIMFONIA
J «La culminació de la simfonia.
El futur ja és aquí».

i de

de la seva manera, i Willhem Fürtwängler (1886-1954), d’una altra completament diferent. «Hi ha moltes formes
d’interpretar Beethoven i totes són vàlides. No existeix una veritat absoluta. L’important és interpretar la música tal com l’entenem, la seva tècnica,
el seu simbolisme i com s’expandeix
el seu esperit. S’ha de respectar la tradició, mai imitar». La universalitat del
momument simfònic de Beethoven
és brutal. «Es pot tocar a l’Amazones,
l’Índia, el Japó i on sigui». El seu missatge va directe a l’ànima.
L’Orquestra Simón Bolívar de
Venezuela, una formació jove i plena
d’energia que ha crescut amb aquesta música, aposta per la seva pròpia
versió. «El nostre Beethoven serà explosiu, ple de creativitat i amor».
I afegeix: «L’interpretem tal com el
sentim, i això està molt ben pensat i
desenvolupat al llarg de tots aquests
anys». No s’ha d’oblidar que Dudamel va començar a dirigir els músics
d’aquesta formació quan es va crear
l’Orquestra Nacional Infantil a principis dels anys 90. La cohesió entre
ells és meravellosa, ja que toquen
junts des de la infància. I afegeix: «El
nostre Beethoven serà full of life, estarà ple de vida. Serà un terratrèmol
d’emoció».
No és la primera vegada que interpreten la integral en quatre dies. Fa
dues setmanes ho van fer a Caracas
i el 2015 a Bogotà (Colòmbia). Tantes
hores de música d’un mateix compositor permet aprofundir en les connexions entre les simfonies. «És un
aprenentatge immens. El primer dia
toquem dos concerts i quatre simfonies. Suposa un treball mental, emocional i físic. No és senzill».
Les entrades per a aquesta integral, que ha sigut possible gràcies a la
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Gustavo Dudamel
DIRECTOR D’ORQUESTRA

«hi ha moltes
formes d’interpretar
Beethoven i totes
són vàlides. No
existeix una veritat
absoluta»
«La música és una.
No és nova ni vella.
És atemporal. Per
això Beethoven
cada vegada
sona diferent»

col·laboració de l’Obra Social La Caixa, es van esgotar fa temps. Sis-centes
persones, moltes abonades al cicle Palau 100, han adquirit el cicle complet
per disfrutar des del principi fins al final d’aquest apassionant viatge musical. Però l’aventura es pot seguir a través de la retransmissió en streaming a
la web del Palau de la Música i pel canal Medici TV.
SENZILL / Dudamel, un home vitalista

que es vesteix de forma senzilla –va
amb texans, polo i vambes–, aspira
que la música clàssica arribi a tothom, independentment de la posició
o edat. «La música és una. No és nova
ni vella. És atemporal. Encara que les
peces de Beethoven daten de fa 200
anys, cada vegada que les interpretes
són noves perquè cada vegada sonen
diferent».
Com els seus mestres José Antonio
Abreu, Daniel Barenboim i Claudio
Abbado, Dudamel lluita contra idees
preconcebudes sobre la música clàssica. ¿Com? «No s’ha de ser arrogant.
S’ha de crear comunitat i acostar-nos
a la gent perquè si no ens seguiran
veient com unes estàtues». Per això,
insisteix, «és primordial transmetre
que aquesta música és un goig, que
serveix per viure el moment».
Una altra estratègia per acostarse a nous públics ha sigut establir collaboracions amb artistes d’altres estils com Chris Martin, de Coldplay,
o amb el veterà crooner Tony Bennet,
amb qui la Filharmònica de Los Angeles tocarà aquest estiu. A l’estadi del
Hollywood Bowl han arribat a reunir
fins a 15.000 espectadors, comenta
satisfet. Malgrat tot, a Espanya molts
l’han descobert no pels seus èxits artístics sinó per ser la parella de l’actriu María Valverde. H
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Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

LA MARATÓ DE BEETHOVEN. Gustavo Duda-

mel comença avui amb l’Orquestra Simón
Bolívar de Venezuela la integral de les
simfonies del gegant alemany al Palau de
la Música. El sold out és clamorós, com ho
va ser l’última vegada que la formació va
visitar el Palau, amb la Simfonia Turangalila, de Messiaen. Aquell cop el director
jove més carismàtic de l’escena clàssica
actual va arrencar insòlitament el públic
de les butaques amb una partitura del segle XX. Aquesta vegada, i també amb l’orquestra del Sistema en què ell mateix va
començar, afronta la magna obra de Beethoven en ordre cronològic. Avui sonaran
les quatre primeres simfonies repartides
en dos concerts, a les 12 h i les 19 h. Demà
la 5a i la 6a, dimarts la 7a i 8a, i finalment,
dimecres, la 9a, amb les veus de l’Orfeó
Català i el Cor de Cambra del Palau, dirigides per Simon Halsey.
D’AVUI AL 15/III PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

PINCHAS ZUKERMAN AL VIOLÍ. I després de la
intensa setmana simfònica, el Palau de la
Música presenta dos grans mites del panorama de solistes en format cambra: el violinista Pinchas Zukerman i el pianista
Yefim Bronfman, amb un programa de sonates: la Sonata en do major K296 de Mozart, la Sonata Duo de Schubert i la Sonata
Primavera, de Beethoven. Una mostra de
temperament, tècnica i obres mestres.
19/III PALAU DE LA MÚSICA 17 HORES

UNA ALTRA VENEÇOLANA, I AMB TXAIKOVSKI. La

pianista Gabriela Montero serà la solista
de l’OBC sota la batuta de Jaime Martín,
titular de l’Orquestra de Cadaqués. Després d’una intensa setmana amb Dudamel, una altra veneçolana pren el protagonisme a Barcelona amb el Concert núm. 1
de Txaikovski. El programa, dedicat a
l’etòloga Jane Godall, inclou La consagració de la primavera, de Stravinski, i l’estrena de Jordi Cervelló Natura contra natura. DEL 17 AL 19/III L’AUDITORI
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s lloguers,
a també
nquietant per
ia inversora

L’ajuntament que presideix Ada Colau
ha pres algunes iniciatives per pal·liar
aquests perversos efectes de l’atractiu de
Barcelona, però la seva capacitat legal i econòmica és limitada. El problema requereix
una actuació coordinada amb altres administracions, perquè no sembli una mofa el
que estableix la Constitució: que tots els espanyols tenen dret a una vivenda digna i
que els poders públics ho han d’assegurar
«regulant la utilització del sòl d’acord amb
l’interès general per impedir l’especulació».
Barcelona, a l’avantguarda en molts moments de la seva història, encara és a temps
de ser un referent de com l’èxit no desnaturalitza una ciutat fins al punt de girar-se en
contra dels seus habitants i expulsar-los en
un procés de gentrificació a gran escala. Ningú pot desitjar una Barcelona que acabi com
Venècia, paradigma de ciutat amb molt glamur i molts visitants però cada vegada amb
menys ànima.

a de gènere

clista, actes de res són imprescindinere, aquella que
l simple fet de serde molts àmbits
nitenciari, educan dels més imporocial. Els agressors
orn una comprenncia cap a actituds
asos acaben sent el
nodreix l’acte de-

SECCIÓN: OPINION

Noms propis

L’opinió del diari s’expressa només als editorials.
Els articles exposen postures personals.

, cada cop més cara

e moda, un feno–ni és desitjable–
més el sòl disponis escàs. L’encreuardenades alimenta
om a inversió, en
trangers, i condus que, segons mosl 80% dels pisos en
m 200.000 euros.
només abunden a
Horta-Guinardó.

- 23%

finitiu de violència. Les víctimes es mereixen tota la solidaritat i els agressors un ferm
rebuig, que s’ha d’estendre cap a actituds
masclistes de tot tipus. Des de començament
d’any, 21 dones han sigut assassinades per la
seva parella o exparella. «Una societat madura es mesura, entre altres coses, per la batalla que planteja contra la discriminació de
la dona», editorialitzava aquest diari amb
motiu del Dia de la Dona. Es tracta d’això,
una batalla, en la qual les víctimes són sempre dones. I és inadmissible.

Ferreres

Rafael
Catalá
Ministre
de Justícia

EEEE

El Govern del PP va rebre ahir un revés del Consell d’Europa, la Comissió de Venècia del qual qüestiona la
reforma del Tribunal Constitucional que li permet suspendre càrrecs
públics. El titular de Justícia va ser
un dels dirigents del PP que van engendrar la reforma.
3Pàg. 26

Ignacio
Fdez. Toxo
Secretari General
CCOO

EEEE

El dirigent sindicalista cedeix el pas
i, després de dos mandats al capdavant de CCOO, va anunciar ahir que
no optarà a un tercer mandat al
congrés de juny que ve. Així posa fi
a un lideratge de remuntada per al
sindicat, que ha portat de la divisió
interna a la unitat.
3Pàg. 31

Javier
Escarceller
Exalcalde
de Caseres

EEEE

Aquest veterà veí de 100 anys va habilitar i va inaugurar el 1951, quan
era alcalde, el cine del seu poble (un
dels més petits de les Terres de
l’Ebre), l’única sala que no ha fallat
als seus espectadors des que es va
obrir.
3Pàg. 36 i 37

Rubén
Peris
President de la
Volta a Catalunya

EEEE

Després de més d’un lustre lluitant
en solitari per salvar la Volta sense
patrocinadors privats, el seu president ha aconseguit, gràcies als
acords tancats amb el Tour, garantir la supervivència de la prova ciclista.
3Pàg. 64

Gustavo
Dudamel
Director
d’orquestra

EEEE

El nen prodigi, que als 11 anys ja
empunyava la batuta, afrontarà un
nou repte al Palau de la Música:
juntament amb l’Orquestra Simón
Bolívar interpretarà les nou simfonies de Beethoven en només quatre
dies.
3Pàg. 66 i 67
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Les cares de la notícia
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

Mariano Rajoy

Seriós advertiment

-+=

El govern de Mariano Rajoy ha rebut un seriós advertiment de l’organisme del Consell d’Europa
que ha de vetllar pel compliment dels afers constitucionals arran de la reforma del TC que el 2015
va aprovar que li atribueix la capacitat d’inhabilitar un càrrec públic que el desobeeixi.
CANTAUTOR

Raimon

Adéu cantant al Palau

-+=

Després de més de cinquanta anys de carrera,
Raimon s’acomiadarà dels escenaris al maig que
ve, amb dotze concerts al Palau de la Música, l’espai on més ha cantat. El de Xàtiva ha arribat a la
conclusió que és l’hora de parar i de viure, a partir
d’ara, d’una altra manera.
DIRECTOR D’ORQUESTRA

Gustavo Dudamel

Marató Beethoven

-+=

El director veneçolà amb l’Orquestra Simfònica
Simón Bolívar interpreten, al Palau de la Música,
les nou simfonies de Beethoven. Ho faran a partir
d’avui, fins dimecres, de manera cronològica, una
autèntica marató a mans de músics joves que
prometen una interpretació jovial però madura.
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PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 143

TV3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director de orquesta venezolano Gustavo
Dudamel comienza el domingo en el Palau de la
Música la interpretación integral de las sinfonías de
Beethoven.
El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel comienza el domingo en el Palau de la Música la interpretación integral de las
sinfonías de Beethoven. Serán cuatro días y cinco conciertos. Decl: Joan Oller.
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El Palau de la Música oblida el passat amb Dudamel. El Palau, en boca de tothom per la corrupció del passat,

viu ara moments millors. Gustavo Dudamel dirigirà a partir de demà les nou simfonies de Beethoven seguides. CULTURA 32 i 33

Revolta de països
de l’Est contra la UE
a dues velocitats

TELEGRAPH

UNO DE LOS
FENÓMENOS DEL AÑO
FILMIN

SONIA BRAGA ES

CAIMÁN CUADERNOS DE CINE

DONA CLARA

 Els estats europeus mitjans i petits rebutgen
els plans de l’anomenat Club de Versalles
Els plans de l’anomenat Club de
Versalles (Alemanya, França,
Itàlia i Espanya) d’impulsar una
doble velocitat a la UE perquè
alguns estats avancin en una in-

UN PEQUEÑO
MILAGRO

(AQUARIUS)

DIRIGIDA POR
KLEBER MENDONÇA FILHO

tegració més gran van provocar
ahir la protesta de països de
l’Est, dels nòrdics i d’algun
membre de la Vella Europa,
comHolanda.INTERNACIONAL 3

YA EN CINES
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El projecte emblemàtic de la temporada del Palau

El director veneçolà arriba a Barcelona amb l’Orquestra Simón Bolívar i unes nou simfonies “explosives”

Beethoven integral i visca la vida
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

LA SEVA VERSIÓ DEL COMPOSITOR

“Beethoven no és europeu;
es pot tocar a l’Amazones o a
Àsia i encara és Beethoven”
LA PREPARACIÓ FÍSICA DAVANT EL REPTE

“No segueixo cap preparació
física; la meva preparació és
més psicològica i espiritual”
menys que la gira europea amb la integral
de les simfonies de Beethoven d’una tirada.
I a més s’atreveix a portar-les després en la
seva versió llatina als temples del classicisme germànic: el Musikverein de Viena i la
nova Elbphilharmonie d’Hamburg, les altres dues parades de la gira.
“Oferim un Beethoven ple de vida. I estem orgullosos que sigui un Beethoven llatinoamericà, però no per ser sud-americà
serà una interpretació sense profunditat, ja
que l’Orquestra Simón Bolívar no imita, es
transforma ella mateixa a través de Beethoven i entra en un Beethoven molt nostre”,
assegurava ahir al Palau la cotitzada batuta.
Fa una dècada hauria estat impensable que
una orquestra llatina viatgés arreu d’Europa amb la seva lectura del que podríem anomenar la Gioconda musical; és a dir, la integral del seu compositor més emblemàtic.
Però segons Dudamel, “no hi ha una veritat absoluta en Beethoven, simplement hi
ha una veritat expansiva”. “Es pot interpretar de maneres diferents. Respectant sempre el que és, però dins el que et pugui permetre ser creatiu”. I afegia il·lusionat: “Jo
veig Beethoven com una explosió de l’esperit”.
Amb 36 anys fets, Dudamel ja no té por de

DUDAMEL

G

ustavo Dudamel és dels hàbils artistes que saben amagar la pressió que li genera
la seva atapeïda agenda
darrere d’un caràcter de
tranquil·litat i amabilitat
infinites. Una fórmula amb què, d’altra
banda, hi ha molts números per acabar fent
una úlcera... Però així és l’existència del director d’orquestra més desitjat del moment, un home que a més va pel món representant els valors del Sistema d’Orquestres
Infantils i Juvenils que va fundar el mestre
Abreu a Veneçuela, mentre regala discursos de pes humanista.
“En un món tan caòtic com l’actual, interpretar Beethoven guanya més força pel
seu missatge humanista”. I també: “La Novena simfonia és un cant al que necessitem,
a l’amor, a la unió, a la fraternitat, a l’entesa.
És un cant a veure’ns com a germans, a veure’ns com un món, no com a éssers diferents i espais separats, sinó com una cosa
única”, va dir amb una entonació dolça davant les càmeres que ahir es van acostar al
Palau.
Dudamel és un home a qui a més agrada
molt plantejar-se reptes i involucrar-hi els
joves músics de l’Orquestra Simón Bolívar.
Com el que el du ara un altre cop al Palau de
la Música, en el context del qual feia aquestes declaracions. Aquí comença ni més ni

XAVIER CERVERA

Dudamel ahir davant la Carmela de Plensa situada davant el Palau; el director diu que coneix el treball de l’escultor català
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amb Ray-Ban de mirall i, de mala
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20 años de una de las mejores series
de la historia de la tele. Mucho que
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No hay nada como hacer deporte al
aire libre #AlboránMasCerca #deporte #GearS3 #bici #aire
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@pabloalboran

Pablo Alborán Cantant

Risto Mejide Publicista

Josep Julien Actor

Leticia Dolera Actriu
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res. A Barcelona ofereix a partir de demà
cinc concerts en quatre dies consecutius. I
la cita de diumenge és doble: al migdia
–alerta perquè la seva no serà l’única marató que viurà Barcelona aquest migdia, ja
que coincidirà amb la dels participants en
pantalons curts– i una altra al vespre. Un
Everest massa costerut? No li venen ganes
de sortir corrents, en algun moment ? “Ai
no, m’ho passo molt bé”, diu amb la seva
mirada múrria i somiadora.
Com es prepara físicament per enfrontar-se a un esforç tan gran?
“No tinc cap preparació específica –sosté–. La preparació és molt més psicològica i
espiritual, però quan realment es fa tot amb
amor, no es fa gens complex”.
El que ha aterrat aquest cop a Barcelona
és un renovat Dudamel, més prim, menys
tens –l’any i mig de festeig amb l’actriu María Valverde deu tenir també el seu efecte– i
molt decidit a divertir-se amb el que és el
principal projecte de la temporada del
Palau.
Mentre a la Ciutat de la Justícia continua
l’intercanvi d’acusacions al banc dels acusats pel cas Palau –“tot és mentida”, és la
frase del dia–, a la institució musical tot
continua endavant com si no hi hagués un
demà. El projecte de la integral de les simfonies de Beethoven és certament extraordinari, és a dir, molt costós, per això ha estat
molt oportuna la col·laboració de l’Obra
Social La Caixa.
A Elisa Duran, directora general adjunta
de la Fundació Bancària La Caixa, li sobraven ahir arguments per abraçar el projecte,
en què veu una triple dimensió que defensa: “L’excel·lència contribuint al talent, la
dimensió social i la promoció ampliant l’accessibilitat del públic. Però tot això no seria
res sense l’educació”, va dir. Duran va recordar que el Sistema impulsat pel mestre
Abreu “ha estat un referent no només per a
la Unesco sinó també per a La Caixa, que
celebra 400 concerts escolars pel territori
català cada any.” L’entitat dona suport al
projecte Clavé XXI, pel qual 1.500 nens en
risc d’exclusió social integren el cant a la
seva vida.
Però a més hi ha el 125è aniversari de
l’Orfeó Català, que cantarà al costat del Cor
de Cambra dimecres, en la Novena simfonia de Beethoven, dirigits per Simon Halsey, i repetirà tot seguit a Madrid. El flamant director dels cors del Palau no li és
desconegut a Dudamel, ja que el veneçolà
assistia de ben jovenet Simon Rattle en la
direcció orquestral quan Halsey era ja l’home al capdavant de les veus allà on anés la
batuta britànica.
Tot a punt, doncs, per a l’aventura
beethoveniana al Palau. Dudamel subratlla
que “no hi ha ambigüitats a les seves partitures, està tot ben escrit, però per poder
interpretar Beethoven hi ha d’haver una

ANA JIMÉNEZ

Moment de l’assaig d’ahir amb els músics de la Simón Bolívar

consciència, cal una maduresa. Això, no
obstant, no significa que no el puguis tocar
des del principi de la teva vida com a artista,
que és el nostre cas. En aquest sentit, serà
un terratrèmol d’emocions!”.
Entre 17 i 34 anys tenen els músics de la
Simón Bolívar. Fa dues setmanes van fer
aquesta mateixa marató a Caracas, i fa un
parell d’anys ja ho van fer a Bogotà. “Són
moltes simfonies, hores de música, quantitat d’idees, un treball mental, emocional i
físic de quatre dies. Però fer-les per ordre
cronològic et deixa veure la connexió que
s’establia en la ment de Beethoven, cosa

LA TRANSCENDÈNCIA AVUI DIA

“En un món caòtic guanya
més força tocar Beethoven
pel seu missatge humanista”
EL ‘SOLD OUT’ DELS QUATRE DIES

Amb les entrades gairebé
esgotades, el Palau i MediciTV
retransmetran en streaming

I amb el ‘ferrari’ vienès a L’Auditori, el 2018
Quan encara és fresc el seu èxit diri-

gint per primera vegada l’emblemàtic
concert d’Any Nou –en el qual d’altra
banda no va obtenir permís de l’orquestra per posar en marxa cap de les
seves idees, com tocar un mambo o
convidar Juan Diego Flórez a aixecarse del seu seient i unir-se a l’orquestra-,
Gustavo Dudamel es torna a posar al
capdavant de la Filharmònica de Viena
per protagonitzar el que sens dubte
serà un dels esdeveniments de la tem-
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porada 17/18 de L’Auditori. El director
artístic i musical de la Filharmònica de
Los Angeles –Dudamel ha prorrogat
fins a la temporada 2021-2022– i aquest
gran ferrari de la interpretació orquestral que és la Filharmònica de Viena
oferiran aquest concert extraordinari
el proper 14 de gener. Al faristol, l’Adagi de la Simfonia núm. 10 de Mahler i la
Simfonia fantàstica de Berlioz. Les
entrades es posen avui a la venda al
web de L’Auditori.

que representa un aprenentatge gegantí,”
afegeix Dudamel.
La primera experiència com a director la
va tenir Dudamel quan el seu oncle li va regalar la 5a simfonia de Beethoven... en partitura. “Jo tenia nou anys i feia els meus
concerts amb ninots a casa”. Encara que la
primera que va estudiar formalment, explica, va ser la Primera, “perquè és molt formativa i harmònica”. De fet, el mestre
Abreu s’emportava els nens músics de
campaments amb un bon feix de partitures
per estudiar-les...
Alguna connexió entre els ideals de Beethoven i els de Simón Bolívar?
“Hi ha estudis que en parlen i de fet tinc
un volum d’història en què es parla alhora
de Beethoven, Napoleó i Bolívar –diu–. El
compositor s’estava trobant amb aquella
evolució social, política i cultural que va ser
referencial. Beethoven és la base del que
som avui dia. La Heroica és una oda a l’home com a centre important d’una vida en
comunitat; la Cinquena és la vida, la transcendència, el destí; la Setena és l’apoteosi
de la dansa. I la Novena crida a veure’ns
com a iguals”.
Els concerts els retransmeten en streaming MediciTV i el web del Palau.
TENIU UN VÍDEO DE L’ASSAIG DE GUSTAVO
DUDAMEL AL PALAU DE LA MÚSICA A L’ENLLAÇ
www.lavanguardia.com/cultura
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Gustavo
Dudamel
y la Orquesta
Sim6n
Bolivar
deVenezuela
enunmomento
desuensayo
enel Palaudela Mdsica.
ANTONIO
MORENO
CL.~SICAINTEGRAL
SINFI~NICA

.HAY QUE ’JOVIALIZAR’
Gustavo Dudamel
y su orquesta Sim6n
Bolivar inician mafiana
en el Palau un
’Marat6n Beethoven’
que s61o llegarfi a otras
dos ciudades europeas

Posteriormente,y tras una breve
escala en Madridel jueves para
ofrecer la Novenasinfonia -obra
en la cual cuentanconla colaboraci6n del Orfe6Catal~ y el Cor de
Cambra
del Palaude la Mfisica-,la
gira seguirfi viaje a Hamburgo,
donderecalar~ en el espectacular
nuevoauditorio de la Filarm6nica
del Elbadel 19 a123de marzo,y fiANA
MARIA
D/~VlLA
BARCELONA
nalizarfi en el Musikverein
de VieAI grito de<<hay
quequitarleel olor na, de126a130de este mismomes.
a naftalina y jovializar la mfisica
~En momentoscomolos que viclfisica>>y conla promesa
cierta de ve la sociedadactualmente,la mfiregalar los oidos europeoscon un sica de Beethoven cobra mucha
de su
Beethoventan <dlenode vida~ que m~isfuerza por el simbolismo
puede convertirse en aut6nticos obra y por el mensajede paz que
duegosartificiales>~, el venezolano ella contiene~>,
declaraba,al medioGustavo Dudamel(Barquisimeto, dia de ayer, un exultante Gustavo
1981) desembarcabaayer en Bar- Dudamel
que, tras un primer ensacelona, junto a sus efectivos de la yo matinal, no parecia acusar sigOrquestaSinf6nica Sim6nBolivar, nos de cansancioni huella de ninparainiciar unagira quele llevar/~ grin desplazamiento
transoce/tnico.
Dudamel,que lee a Unamuno
y
a interpretar la integral de sinfonias del geniode Bonnen s61otres defiendela importanciadel arte en
ciudades del mundo.
la formaci6ndel ser humano-~si
La cita arrancar~ mafianaen el nuestrosj6venesy niflos tienen acPalau de la Mflsica Catalana, que cesoa la cultura, en el futuro tenlo presentaen el marcode su ciclo dremosmujeres y hombresde una
Palau 100con la complicidadde la sensibilidad finica~-, consideraa
ObraSocial La Caixa,y dondeest/t
Beethovenno s61o el simbolo de
previstoque, a lo largo de los pr6- un mensaje de hermandadentre
ximoscuatro dias, interprete las los pueblosa trav6s de la mfisica,
nuevesinfonias en cinco concier- sino <<el genio mils grandede la
tos consecutivos; una cita que ha historia, porquenos ha dado las
despertadoel inter6s de aficiona- herramientas fundamentalespara
dos de todo el mundo,de Argenti- entender la mfisica y c6mose exna a Tokio,y para la cual ya estfin pandeel espiritua trav6sdel arte~>.
agotadastodas las localidades.
E1director, queha queridoabor-

LA CI SICA))

dar las obras de manerasecuencial
<~paramostrarla evoluci6ndel geniobe,se siente ~orgulloso~
del hecho de que sea una joven orquesta
latinoamericanala que aborde este reto integral. ~Es un momento
hist6rico, porquerepresentalo universal de la mfisica. Beethovense
puedetocar en el Amazonas,
en la
India, en Asia y seguirfi siendo
Beethoven.Hay muchasformas de
tocarloy todaselias sonvfilidas~.
La suya, sin embargo,no es cualquiera. <<Desde
el respetoa la tradici6n, nosotros abrazamos un

Beethoven
lleno de espiritu joven,
que explota en creatividad, amory
paz. Yes un Beethovennuestro, al
que interpretamostal comolo sentimos y pensamos,a partir de un
procesode reflexi6n que ha durado afios, porqueesta orquestaempez6a tocarlo cuandotodavia era
una orquesta infantil. Para tocar
Beethoven tiene que haber una
madurez, una profundidad en la
comprensi6n
de su obra, y eso esta
orquestalo tiene. Pot eso no imita
a nadie sino que tiene su propio
discurso~.Y ese discursoes el que

EL VENEZOLANO
CALIENTA
LA
TEMPORADA,
TArvlBII N ENFORMENTOR
GustavoDudamel
al frente de la Filarm6nicade Viena
encabeza
el cartel de la Vedici6ndel festival Formentor
SunsetClassics, queeste aflo se expandepor primeravez
m~sallfi de los jardines del hotel RoyalHideaway
de
Formentor
con una actuaci6nen coproducci6n
con el Teatro
Realde Madrid.Asi, el 13de enerode 2018la legendaria
formaci6n
austriaca cerrargt la programaci6n
de este afio con
la SinfoniaFantksticade Berliozy el Adagio
de la Sinfonia
n°10de Mahler_Ademgts
de esta aventurafuera del espacio
habitualdel festival, el Formentor
SunsetClassicscontarfi
conlas actuacionesde los cantantesRobertoAlagnay
Aleksandra
Kurzak,que abrenel festival el pr6ximo18 de
mayo.E1DfioCassad6
(21de de julio), el Dfiode! Valle(11
de agosto)y la sopranorusa OlgaPeretyatko(6 de octubre)
completanun programa<(complejo
y completo)),en palabras
de Sim6nPedroBarcel6, copresidentedel grupoBarcel6e
impulsor
de esta iniciativa.
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dargt comoresultado un Beethoven
vitalista y apasionado,de fuegos
artificiales; un aut6ntico~remolino,
un terremotode emociones~>.
Dudamel,que se siente ~agradecido~ por haber podidocrecer humanay artisticamente cerca de figuras comoClaudio Abbado-<<un
ser humano
mfigico, de una exquisitez musicalmaravillosa>~-,
Daniel
Barenboim-~uno de los mfisicos
pensadores mas importantes>~- o
SimonRattle -~un espiritu joven
eterno~>- y sobre todo, Fernando
Abreu,creadordel sistema de mfisica venezolano-~un genio finico>~-, bulle en proyectos, a cual
m~sambicioso.
Entre otros, abordar con su orquesta de Los Angelesla integral
de sinfonias de Schuberty lieder
de Mahleren el mesde mayo,yen
julio, una integral Chaikovskien
Bogot~i. Tambi6nsigue adelante
con sus proyectoscrossover, como
actuar junto al croonerTonyBennett, los mexicanosCaf6Tacubao
proyectar una noche de cine con
AlejandroGonz~lez
Ifi~irritu.
~<Hayque quitarle a los j6venes
la idea que esto es mfisica vieja.
Pores importante que la vean interpretadapor otros j6venes~,dice
el director, a quienle divierteespecialmenteel personajeque, inspiradoen 61, interpreta el actor Gabriel Garcia Bemalen la serie Mozart in the jungle. ~Esmaravilloso,
peroyo nosoytan loco>~,dice.

or el franquismo
ntorno conservaera ser un doble
investigación de
nista del llamado
e, el diplomático
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alpicó de lleno a
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ió del doble agenestaba próximo a
a de los servicios
ático descubierigo. O había sido
gente doble», sosre la decisión de
a.
n desgracia y alen España la oporr la confianza de
s. En 1952, regreamente, dedicare productos. «No
rcio y este era el
e Europa. Mi teozar de nuevo a los
piar las sospechas
ta», especula Boe su investigación
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CINCO CONCIERTOS

Gustavo Dudamel se encierra
en el Palau con Beethoven
El director titular de la Filarmónica de Los Ángeles y de la
Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, Gustavo Dudamel,
ofrecerá con su orquesta venezolana a partir de mañana toda una
proeza musical en el Palau de la Música Catalana: dirigir las
nueve sinfonías de Ludwig van Beethoven en cinco conciertos
seguidos, dos de ellos el mismo día. Dudamel comenzará en
Barcelona –con las entradas agotadas– un proyecto que también
liderará en Hamburgo y Viena. Así, sin pausa ni
descanso, la capital catalana disfrutará desde
mañana y hasta el próximo miércoles de las
obras sinfónicas del «padre» Beethoven en
esta proeza, que se repetirá entre el 19 y
el 23 de marzo en la temporada inaugural de la flamante Elbphilharmonie de
Hamburgo, y entre el 26 y el 30 de marzo
en el Musikverein de Viena. P.M-H.
Gustavo Dudamel
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“EL MISSATGE DE BEETHOVEN
TÉ MÉS FORÇA QUE MAI”

El director Gustavo Dudamel actua al Palau de la Música
CÈLIA ATSET
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“Interpretem Beethoven com
el sentim i com el pensem ”
Dudamel dirigeix la integral simfònica del compositor al Palau de la Música
X.C.
BARCELONA

Gustavo Dudamel (Barquisimeto,
1981) comença citant Miguel de
Unamuno: “La llibertat que hem de
donar al poble és la cultura”. Així va
fixar el director veneçolà el marc del
dinar de premsa que va oferir ahir al
Palau de la Música, on a partir de
diumenge i fins dimecres s’enfrontarà a una marató amb els músics de
l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar: la integral de les simfonies de
Beethoven interpretades per ordre
cronològic en cinc sessions per a les
quals s’han exhaurit les entrades. La
bona notícia per a qui no pugui
anar-hi és que els concerts es podran seguir en streaming a la web
del Palau de la Música, que per tirar endavant tot aquest projecte
amb Dudamel compta l’ajuda de la
Fundació La Caixa, que hi aporta
140.000 euros.
“És important tocar-les per ordre per veure les connexions entre
les nou simfonies i l’evolució
d’aquest geni, potser el geni més important de la història de la música”,
diu Dudamel amb l’entusiasme que
acompanya gairebé totes les seves
paraules i que es transforma en rialla quan li demanen amb quin esperit les interpretaran: “Plens de vida!”, exclama.

de “Georges Washington, Napoleó i
Simón Bolívar, quan l’home s’estava trobant”, aquell moment que “és
la base del que som avui dia”.
“L’art és un discurs molt important, un idioma universal que uneix
–assegura–. Per exemple, quan estem tocant a Los Angeles, entre el
públic hi ha gent que pensa diferent,
hi ha republicans i demòcrates, però s’asseuen i estan units escoltant
la música. O com passa a Veneçuela,
on hi ha una enorme polarització.
Què fan els nens i el joves que toquen a l’orquestra? Unir persones
que pensen diferent”.
Treball mental, emocional i físic

Tot aquest pensament és el que Dudamel vol transmetre amb els músics d’entre 17 i 34 anys de l’Orquestra Simón Bolívar, amb què farà la
integral de Beethoven al Palau de la
Música, i després a Viena i a la flamant Elbphilharmonie Hamburg,
tal com va fer el 2015 a Bogotà i fa
unes setmanes a Caracas. La connexió de la formació veneçolana amb

Universal
“Beethoven
es pot tocar a
l’Amazònia,
a l’Índia, al
Japó...”, diu
Dudamel
Connectat
Els concerts
de la Simón
Bolívar també
es podran
seguir a la
web del Palau

aquestes simfonies ve de lluny. Com
diu Dudamel, “han tocat Beethoven
en la infància i en l’adolescència, i
també ho fan ara”. Tanmateix, afirma: “No sé com descriure el nostre
Beethoven. És un Beethoven nostre, sense ambigüitats. L’interpretem com el sentim, com el pensem,
i l’orquestra es transforma tocantlo”. Això sí, no amaga que una marató d’aquesta magnitud exigeix “un
treball mental, emocional i físic que
no és fàcil”.
Pel que fa als projectes futurs,
Dudamel en detalla alguns. Per
exemple, un cicle amb les simfonies
de Schubert i les cançons de Mahler
amb la Filharmònica de Los Angeles, les simfonies de Txaikovski a
Bogotà amb la Simón Bolívar, un
concert amb Tony Bennett i una
aventura que combinarà imatge i
música amb el cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu. “Farem
alguna cosa junts a Mèxic i Los Angeles. Construïm ponts”, diu abans
de llançar una floreta al director de
Birdman: “És un geni”.e

“Una crida a l’entesa”

Per a Dudamel, Beethoven no només “ens ha donat les eines fonamentals per expandir l’esperit mitjançant la música”; també és “un referent sociopolític i cultural”. Ho
il·lustra amb la Novena, la simfonia
que és “una crida a l’entesa entre els
homes i a veure’ns com a iguals”. I
insisteix en la universalitat del compositor alemany. “En un món tan
caòtic i ple d’intolerància com l’actual, el seu missatge humanístic té
més força que mai”, diu sobre un autor que “es pot tocar a l’Amazònia, a
l’Índia, al Japó...” “Beethoven és de
tots. També ens pertany a nosaltres,
els llatinoamericans. L’Amèrica
Llatina té moltes coses a dir. Som
un continent jove que ha patit molt
en la recerca de la identitat”, diu
abans de defensar la construcció
d’una identitat amb elements culturals diferents.
D’alguna manera, Dudamel parla de Beethoven ben bé com a mesura de totes les coses, com a símbol
d’una mena d’antídot contra “les
fronteres físiques, biològiques i espirituals”. També com a representant dels temps de les revolucions

El director veneçolà Gustavo Dudamel durant un assaig amb l’Orquestra Simfònica
Simón Bolívar, ahir al Palau de la Música. CÈLIA ATSET
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Dudamel se encierra con las
nueve sinfonias de Beethoven

rf~ lleno de vida". La orquestaSim6nBolivar rue fundada en 1978
pot Jose Antonio Abreu--uno de
los maestros de Dudamel y a
quien ha dedicado el ciclo- yes
el buque insignia del Sistema de
Orquestas de Venezuela, creada
comoun proyecto para apoyar a
j6venes m~sicos. La que naci6
con un importante componente
social se ha convertidoen una de
las primeras formacionesmusicales de latinoamEricay con la que
Dudamel
ha registrado varias grabaciones de compositores como
Beethoven,Mahlero Chaikovski.

E1directorpromete
conciertos"jovialesy llenosde vida"en Barcelona
BLANCA
CIA, Barcelona
Remolino, terremoto de emociones, fuegos artificiales, pirotecnia. Loscalificativos le brotancomoun torrente al director Gustavo Dudamelcuando quiere deftnir quErepresentanlas nuevesinfonias de Beethoveninterpretadas pot la OrquestaSinf6nica Sim6nBolivar de Venezuela. Una
experienciaquese vivirfi en el Palau de la Mflsica de Barcelona a
partir de mafianay hasta el miErcoles. Cincoconciertos en cuatro
dias. Unmarat6nmusical "con el
mejor compositorde la historia"
--Dudamel no lo duda-- para el
que ya no quedani una sola entrada. El mflsico venezolano, que
tambiEnlidera la FilarmEnicade
Los Angeles:¢ se convirti6 en la
batuta m~isjoven que ha dirigido
el Concierto de/kilo Nuevocon la
FilarmEnicade Viena, se mostraba entusiasmado con el progra-

ma despuEs del primer ensayo:
"Esta sala es preciosa y muyespecial". La conocebien ya que no ha
fallado en las flltimas tres temporadas, la pasada tambiEncon la
Sim6nBolivar. Conella inici6 hace dos semanasla gira de la integral de las sinfonias en Caracasy
queen Europa tiene tres ciudades. Arranca en Barcelona para
despuEs recalar en Hamburgoy,
pot flltimo, Viena.
Dudamelexplicaba, en la presentaci6n de los conciertos, que
la forma de sentir la mfmicade
Beethovenpor los integrantes de
la Sim6nBolivar --jEvenes con
edadesde 17 a 34 afios-- es genuina: "Desde el profundo conocimiento y plena madurez porque
llevamos afios interpretando las
sinfonias pero con un espiritu jovial. Hay muchasformasde tocar
a Beethoveny nosotros lo interpretamos como1o sentimos. Esta-

Conel Orfe6
Catahia
Madrid

Universalidad
Reivindicabala plena capacidady
calidad de esa formaciEninterpretando a Beethoven: "Precisamente porquees joven y latina representa la universalidad del compositor. Noes verdad que a Beethoven solo se le pueda interpretar
con formaciones europeas. Y no
es verdadque por ser una orquesta sudamericana la interpretaci6n carezca de profundidad. Si
A1 dia siguiente se repetira
que es cierto que nosotros le dael mismoconcierto, tammosun espiritu joven, que explobi~n con las formaciones
ta". En el escenarioser~tn casi un
corales catalanas, en el
centenar de mfisicos con una exAuditorio Naciona de Mdsipresividad corporal poco comf~n
ca (Madrid).
en Europa.
Tiemposrevueltos los que se
estfin viviendo, en AmErica
yen el
resto del mundo.Si, conveniael
director venezolano sin ir m~ts
all,i: "Precisamentecuandola intensidad de las sinfonias de Beethoven ~que nacieron entre los
siglos XVIIIy XIX,en una Europa
convuls~ tienen m~ts sentido
que nunca. Representan todo 1o
que es el hombre,la vida y la evoluci6n. Simbolizan el arte abrazando todos los elementos de la
sociedad, de un continente, del
mundo, la complejidad humana,
el intento de unit a las personas
mediantela m~sicay el arte. Con
un mensaje de paz que explota
con la Novenay que es el mejor
que se puede dar al mundo".
Dudamel, echando mano de
Unamuno
al que dijo que estfi leyendo, sentenciaba: "La libertad
que debemosdarle al pueblo debe ser la cultura, algo que cobra
fuerza en momentoscomoahora,
en que pensamos que el arte no
es necesario en la educaciEn de
El directorGustavo
Dudamel,
ayerdurante
el ensayo
enel Palaudela M,’,sica(Barcelona).
/ALBERT
GARCIA un nifio o un joven".
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Esa "explosi6n" a la que se
refiere GustavoDudamelse
producirfi, especialmente, el
miErcoles 15 con la interpretaci6n de la Novenasinfonia de Beethovenque contarfi con la participaci6nde
los integrantes del Orfe6
Catalfi y el Cor Jove del
Palau y que estfi dedicada al
125 aniversario del Orfe6.
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Con11 afios, GustavoDudamel
ya empuftabauna bamta. E1
carism~ticodirector prepara
una nuevagesta en el Palau.
Interpretar~junto a la Orquesta
SimOn
Bolfvarlas nuevesinfonfas
de Beethovenen cuatro dfas

espu~sde dirigit a la Filarm6nicade Vienaen el Concierto de Alto Nuevo,elpasado1 de eneto, parece comosila madurezhubiera estallado definitivamenteen
ladeslumbrantetrayectoria de (3ustavo Dudamel(Bar-
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de elias ser‘i la queafrentar‘i en el Palau de la MOsica
con la Orquesta SimOnBolivar interpretandolos nueve sinfonias de Bee(hoven
en solo cuatrod~’as.
Unhire hist0rico.ya que
Domingo,
12
estos conciertos los disfmSinfonlas
1 y 2,
tar‘in m‘is de 10.000 esa las12.00
horas
Sinfonfas
3 y 4,
pectadores. Estas jornadas
a las19.00
betas
marcar~inel inicio del peLunes,13
riplo europeo de esta maSinfon[as
5 y 6, a Ias
20.30horas
tat0n que se extender‘i a
HamburgoyViena. Barcelo- impresionaronsus sJnfonias~, ha dicho
Sinfonlas
7 y 8, a
20.30bolas
na solo vivi0 un precedente Dudamel.E1genie de Bonn,al que conMi~rcoles,
lS
unrevolucionario,
<<muestra
con
de similar categoria en no- sidera
Novena
Sinfonfa,con
esle
tesIamento
un
arte
que
abraza
a
toviembre
de
1981,
afio
en
el
el Orfe0
Catal~
y Cor
deCarnbra,
alas2030 que DanielBamnboim
dosloselementos
delavida,
delasoof~edelmundo
entero,
dibujando
a
ci0 en cinco dias el mismo ciedad,
Desde
20 ¢
humana
y elinprograma, tambi@nen elm- lavezlacompleiidad
Afirma
cinto modemista Dudamel tento deunitalaspersonas~>
quehater
esteviaje
desde
l~Primem
a
se ha implicadoen es~ exofrece
(dooportunidad
tiniperienc~acon la formaci0nsurgida del IoNovenu
cadevivir
uncambio
tangenial
come
Sistema papa evidencia~que ha llegafundamental
en
este
arte~
do el mementode ~,mostrar su madufez musicaly espintual>,.
PARA
CA/qBIAR
LASOCIEDAD~,
Aunque
es undirector
consagrado,.TOCAR
titular de la FilarmOnicade los .~ge- Eljoven maestro ha elegido a sus comles e invitado de las grandes orques- patnotas para enfrentarse a este fete
tas intemacionales,desdeque a los 23 per suvitalidad, energiay deseosde alaries ganazael ConoJrsoGustavMahler, canzar grandes metas. ~,La milsica es
ANTONIBOFILL
nuncadeja de lade su relaci0n con Ve- un derecho~ hay que to car y pelear panezuela. Comeresponsable de la joven ra seguir intentando cambiarla sociee n ~u Noformaci0n SimOnBolfvaz desde 1999, dad,>,re]vindica.<<Beethoven,
veno, hermanay abraza, peru lo hace
quisimeto,
Venezuela,
1981).
El hijo pre- mantiene una es~echahgaz0ncon ella
desdeuna disciplina f4rrea. Apanir de
d|lecto del Sistema,creadoensupais impulsando estimulantes proyectos,
paramejo[arla vidade milesdenifios comela grabaciOny gira de la tot~mi- ella surgela liber~ad,el respeto,la toleintegr‘indolosen]a vidamusical,habIa ca integral de sirdon~:as de Beethoven. rancia y el di~logo~.Es lo quereostrar‘i
logrado,a sus35altos, ponerse
al [ren- Hay un derto paralelismo con Baren- con sus mOsicos.Este domingoofrecele de]a carism‘itica fo[maciOn
en este boim, que hizo lo mismocon la West- r‘i las cuatto primerassinfonfas,distrievento[ompiendoel que basraaho[a Eastern Divan, orquesta que reane a bnidas en sesiones de m~.~anay tarde;
era un pnvilegio reservado
a maestros instmmentistas~.rabes y palesilnos en el lunes, la quintay la sexta; el mattes,
quepelnan
canas.Peruel nifio prodigio, su suefio de proyectar un mensajede la s~ptimay octava; y el mi~rcoles,con
el Orfe6Catal~, el Curde Cambra
y soa tray,s de la milsica.
que a los 11 aries ya empufiaba
la batu- paz al mundo
,,Beethovenes quiz,is la raz0n per listas, llegar‘i la explosionde la Nove[a, solo habia pueslo una muescam‘is
en una cameraialonada de gestas. Una la que yo soy milsico Desdenifio me na. Nose 1o pierdan. -Las sin~on~sde
Beethoven
Palaude la Mdsica
Director
Gus~av0
Dudamel
Orcluesta
$inf~nica
SimOn
Bol|var
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Gustavo Dudamel engega al Palau una Marató Beethoven amb la integral de les
simfonies en cinc concerts durant quatres dies i totes les entrades venudes

Una batuta explosiva
“Som joves i no
duem la càrrega
de la rutina i el
cansament de la
intel·lectualitat
al damunt”

Valèria Gaillard
BARCELONA

Focs pirotècnics. Això és
el que promet Gustavo Dudamel als espectadors que
aniran a escoltar la Marató Beethoven al Palau de la
Música Catalana. És tota
una fita, “un treball emocional, físic i mental”, tal
com diu ell mateix. Batuta
en mà, dirigirà les nou
simfonies de Beethoven
de manera cronològica: en
total són cinc concerts en
quatre dies seguits. El tret
de sortida es dona aquest
migdia (12 h) i s’acabarà
dimecres amb la Novena,
en la qual participarà
l’Orfeó Català i el Cor de
Cambra del Palau. Les entrades estan pràcticament exhaurides. El consol: es podrà veure en reproducció en temps real
pel web del Palau i per Medici TV.
Amb aquest tour de force, Dudamel engega una
gira europea que el durà a
Hamburg i Viena, on va dirigir el concert d’Any Nou
al capdavant de la l’Orquestra Simfònica Simón
Bolívar. “Que una orquestra jove llatinoamericana
toqui Beethoven representa la universalitat
d’aquest immens compositor, que es pot tocar a
l’Amazones, a l’Índia o al
Japó”, va defensar Dudamel, durant un dinar amb
periodistes, divendres. El
director veneçolà, deixe-

Gustavo Dudamel, divendres, al Palau de la Música, durant l’assaig amb l’Orquestra Simfònica Simón Bolívar ■ JOSEP LOSADA

ble de Simon Ratle, va prometre que serà una interpretació jovial, però també
madura: “Hi ha moltes
maneres de tocar Beethoven i totes són vàlides, però el nostre és un Beethoven del nostre temps, l’interpretem tal com el sentim i el pensem, i hi hem
arribat després d’un camí
llarguíssim.” Segons el director, Beethoven és més

que mai necessari, ja que
la seva obra vehicula un
missatge de creativitat,
amor i pau: “Totes les seves simfonies estan dedicades a l’home, la vida i la
transcendència.” Dudamel té una fal·lera especial
per la Cinquena simfonia,
ja que el seu oncle li va regalar l’enregistrament de
petit, i comenta que, juntament amb la Setena i la

Novena, és la que més ha
dirigit. En canvi, la primera que va estudiar a fons és
justament la Primera.
Fora l’olor de naftalina
Una de les característiques de l’Orquestra Simón
Bolívar és el seu vessant
social i educatiu, així com
el fet que els músics que la
integren, així com el seu
director, han anat crei-

xent junts. Actualment tenen entre 17 i 34 anys.
“Treballem en una comunió perfecta i el fet de ser
joves fa que no duguem la
càrrega de la rutina i el
cansament de la intel·lectualitat al damunt”, va reflexionar Dudamel.
El seu pal de paller és
dur la música clàssica a les
capes més desfavorides de
la societat i als joves: “Hem

de treure el vestit que fa
olor de naftalina i mostrar
que la clàssica no és tan elitista com la gent es pensa.” El director, que actualment resideix a Los
Angeles, veu l’era Trump
com “un moment d’aprenentatge”. “Amb el que
fem estem prenent posició
políticament constantment i, si parlem de separatismes, toquem per a un
public d’opinions diverses
però que està junt a la sala
escoltant música.”
Gustavo Dudamel tornarà a Barcelona el gener
del 2018, i dirigirà ni més
ni menys que la Filharmònica de Viena a L’Auditori
amb Mahler i Berlioz.
Entre els seus projectes
actuals hi ha un concert
amb Toni Bennett i un altre, a Los Angeles, amb les
simfonies de Schubert i les
cançons de Malher. ■
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Críticacinema

Imma Merino
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No és Jinlian
Yo no soy Madame
Bovary
Director: Feng Xiaogang.
Intèrprets: Fan Bingbing,
Dong Chengpeng, Fan Wei
Xina, 2016

E

l títol original de la
pel·lícula que ens
ocupa, màxima guanyadora en el darrer festival de Sant Sebastià, no fa

referència a Madame Bovary, sinó a Jinlian, personatge d’un relat xinès del
segle XVIII que va convertir-se en un referent a la
Xina per bescantar les dones adúlteres, però que en
les darreres dècades ha sigut vindicat com un exemple en contra de la moral
patriarcal. El títol Yo no soy
Madame Bovary, traducció

literal de la internacional
en anglès, és una apropiació occidental que, a més,
convida a l’equívoc perquè
el caràcter de Pan Jinlian
no és equivalent a la del
personatge de Flaubert:
una dona condemnada a
la insatisfacció perquè
imagina una vida literària
que mai s’encarna realment.
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En tot cas, Li Xuelian,
protagonista del film de
Xiaogang interpretada
amb convicció per l’estrella asiàtica Fan Bingbing,
es revolta contra l’acusació d’adulteri (no és Jinlian) per part del seu exmarit, del qual es va divorciar falsament per aconseguir un altre pis. L’home es
casa amb una altra dona i,

sentint-se enganyada i calumniada, Li Xuelian vol
anul·lar el divorci. Tanmateix, topa amb la rígida administració en una lluita
interminable de deu anys.
La mirada crítica a la burocràcia xinesa hi és a través
d’elements de comèdia,
volgudament negra, barrejada amb el drama que va
imposant-se. El film s’allar-

ga i algunes situacions poden fer-se repetitives, però
manté la tensió narrativa i
la bellesa formal. Xiaogang
juga amb els formats, de
manera que alterna el rectangular, en les escenes a
Pequín, amb el circular,
que, inspirat en la tradició
pictòrica xinesa, conté les
rodades al poble de la protagonista.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 73

BTV

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Comienzan los ensayos en el Palau de la Música del
director Gustavo Dudamel con la Orquesta
Sinfónica Venezolana Simón Bolivar.
Comienzan los ensayos en el Palau de la Música del director Gustavo Dudamel con la Orquesta Sinfónica Venezolana Simón Bolivar.
Interpretará las nueve sinfonías de Beethoven repartidas en cinco conciertos. Decl.
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BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 51

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El director de orquesta Gustavo Dudamel dirigirá
las 9 sinfonías de Beethoven en el Palau de la
Música de Barcelonba en 4 días a partir de
domingo.
El director de orquesta Gustavo Dudamel dirigirá las 9 sinfonías de Beethoven en el Palau de la Música de Barcelonba en 4 días a
partir de domingo.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 1180

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Joan Oller, director general del Palau
de la Música de Barcelona.
Entrevista a Joan Oller, director general del Palau de la Música de Barcelona. Diserta sobre los atractivos de este recinto artístico
barcelonés, obra de Lluis Domenech i Montaner, uno de los edificios más emblemáticos de ciudad condal, joya del modernismo con
más de 100 años de vida. Patrimonio mundial por la UNESCO y patrimonio cultural, sentimental y simbólico de Cataluña. Intervienen el
pianista Javier Perianes y el cantautor Raimon.
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“He arribat
a la conclusió
que ja està”
Raimon s’acomiada al
maig amb dotze concerts
al Palau de la Música

El cantant de Xàtiva dirà adeu als escenaris després de més de cinquanta anys de carrera ■ JOSEP LOSADA
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Entrevista Raimon Cantautor. El mes de maig vinent s’acomiada amb dotze
concerts al Palau de la Música. “He arribat a la conclusió que ja està”, afirma

“Mai no m’ha
agradat dir el
que no penso i
el que no sento”
Miquel Riera
BARCELONA

R

aimon tancarà més de
cinquanta anys de carrera aquest mes de maig
vinent amb dotze concerts al Palau de la Música Catalana a Barcelona. El cantautor
de Xàtiva, que ha fet 76 anys
aquest desembre, ens atén prop
de casa seva, a tocar de les rambles barcelonines, un barri en
transformació on els turistes
són els dominadors. Fem l’entrevista, però, en un bar de tota
la vida, el Castells, amb una barra oberta al carrer, on el cantant és conegut i respectat.
Per què el comiat al Palau de la
Música Catalana?
Perquè és un lloc que sempre
m’ha agradat molt i també perquè és on més vegades he cantat, quaranta-sis vegades en solitari i quatre o cinc més amb altra gent. La primera vegada que
canto al Palau és el 1965 i el primer recital que hi faig en solitari és el gener del 1967, amb dos
concerts, dels quals en va sortir
un disc, Raimon al Palau.
Què té d’especial el Palau?
Per començar, l’arquitectura és
imponent; després hi ha el fet
que sigui un teatre gestionat
per una fundació popular que té
el seu origen en el cant coral,
l’amor a la música. Ara ha passat tot això del Millet, que al final, dins la història del Palau,
serà una història lletja per part

d’uns dirigents. Del Palau
m’agrada molt també la proximitat amb el públic. La gent de
galliner, per exemple, tot i que
físicament està lluny, jo sempre
la sento molt a prop. Hi estic
molt a gust. Després té una capacitat que no és una animalada, vull dir que no és com un
Sant Jordi i no has de posar una
pantalla perquè et vegin, que és
una cosa que a mi no m’agrada.
Feia temps que hi pensava?
Uns quants mesos. Cal tenir en
compte que tenir unes dates al
Palau de la Música en el mes de
maig i en dissabte i diumenge, si
no ho penses un mínim de dos
anys abans, no ho aconsegueixes. Això ja indica que fa temps
que ho tenim pensat. Dic nosaltres perquè parlo de la meva dona Annalisa i jo. Ho portem
junts des de sempre: jo canto i
ella porta la part d’organització.

❝

Del Palau de la
Música Catalana
m’agrada, sobretot,
la proximitat amb
el públic

I per què ara i no fa tres anys o
d’aquí a dos?
El fet és que, per les raons que
sigui, ara em costa més acabar
les cançons, també em cansa
més anar d’hotel en hotel, menjar fora, totes aquelles coses que
fins fa cinc o sis anys fins i tot et
feien goig i no ho notaves, ara
les fas una mica a contracor.
Quan estic a l’escenari m’oblido
de tot això, però en acabar ja estàs pendent de si el coixí del llit
de l’hotel estarà bé, de si farà
fred a l’habitació, del menjar,
dels viatges, cada cop més incòmodes des que hi ha el low cost.
Això d’una banda, l’altra és que
ja tinc més de cent cinquanta
cançons publicades. Després,
cadascun de nosaltres som un
món. Pete Seeger va estar cantant fins als noranta i escaig
anys. Era d’aquelles persones
que si no cantava es moria. Fins
ara jo també he sigut així, però
ara he arribat a la conclusió que

❝

Plantejaré uns
concerts des del
punt de la vista de
la gent, amb una
trentena de cançons
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Raimon, aquesta setmana a Barcelona. El cantant s’acomiadarà dels
escenaris el mes de maig vinent al Palau de la Música ■ JOSEP LOSADA

ja està. Sóc molt exigent amb
mi mateix. I si per acabar una
cançó hi estic un any no me’n
puc esperar dotze per treure un
disc. Penso que queden uns
anys que es poden viure d’una
altra manera.
Vol dir que ha minvat el seu poder creatiu, en certa manera?
Com deia, em costa més acabar.
Això em crea una certa insatisfacció personal i no acabo de
trobar el punt. D’altra banda,
des de sempre intento no repetir-me, ni musicalment ni literàriament. Això et va estrenyent
les possibilitats. A mi les cançons sempre m’han sortit de
manera espontània. Sempre he
anat així. Tens alguns versos i
algunes notes pel cap i en tres o
quatre anys no hi trobes el què i
després les acabes d’un cop. Resulta que això no em passava
només a mi. En Joan Miró m’havia explicat que havia començat

un quadre i que l’havia deixat
molts anys i que després un dia
el mirava i l’acabava ràpid.
Quines cançons cantarà?
Faré una tria, evidentment, però encara no l’hem concretat
perquè no hem començat a assajar. No vull que tot plegat sigui com un autoretrat, ni tampoc una autobiografia, però si
que vagi lligat a la meva evolució
de tants anys de carrera, que
voldria poder sintetitzar en un
màxim d’unes trenta cançons.
Si fossin més es podria fer pesat
per al públic.
Seran iguals tots els concerts?
No ben bé, hi haurà petites variacions. No som tan mecànics!
Vull tenir unes quaranta cançons i d’aquí anar triant amb
unes de base que sí que cantarem cada dia. Hi ha cançons
que no poden fallar i que segur
va a la pàgina següent
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Entrevista Raimon Cantautor
Ve de la pàgina anterior

que cantaré. Seran uns concerts que no plantejaré, com he
fet en moltes altres ocasions,
des del punt de vista del que per
a mi és més bo. Tot al contrari:
els plantejaré també en funció
del públic, de fer-los plaer.
Alguna cançó inèdita?
Si l’acabo d’acabar, sí. Alguna
n’hi haurà, al final, segurament.
De què se sent més orgullós de
tots aquests anys de carrera?
Home, que he estat prou honest
i que no ho he fet malament i
bàsicament que, fins i tot en els
moments més difícils, sempre
hi ha hagut públic. He pogut
viure de la gent que ha vingut a
escoltar-me, quan això era molt
difícil i molt complicat en un
mercat reduït i amb una llengua
minoritària i vist com estaven
les coses i com encara sovint estan en aquest país. Al País Valencià, vull recordar-ho, he estat més de vint anys, quan ha
manat el PP, que no em deixaven entrar a la xarxa pública de
teatres ni pagant. Un altre exemple: la meva presència a TVE
ha estat purament anecdòtica,
des del franquisme fins ara.
Creu que una de les raons que
han fet distanciar Catalunya
d’Espanya és que la cultura catalana no hi arriba, allà?
No arriba res. Només una miqueta a Madrid, en un cert sector social que estan atents, i
també una miqueta al País
Basc, per la mateixa raó, però
res més. Hi va haver una petita
obertura durant la transició però a partir del 1984 es talla tot.
A tots nivells. A nivell cultural,
però també econòmic. Ho demostra el fet que comencen a
fer trens a tot arreu, menys al
corredor mediterrani. Tot amb
la connivència de la dreta i del
socialisme espanyols.
Per centralisme o per impedir
que el País Valencià i Catalunya
connectin?
Per les dues coses. Tota la maniobra blavera ve des de Madrid
i la Bíblia en valencià, i tota la
constitució en valencià, que té
tres paraules diferents de la catalana, i el vocabulari de Canal 9
amb prohibicions absurdes de
paraules que sonaven més catalanes que valencianes. I tot això
amb els socialistes manant!
Quan arriba el PP tot plegat va
encara més avall. Però la qües-

tió és que tot es fa sobre un
substrat real, sobre una situació
d’analfabetisme propi i de desinformació. I no només això, sinó sobre una societat subvencionada en part per imposar
aquest criteri. Ara tot això es va
sabent, d’entitats i gent que han
rebut diners per escampar una
idea de la llengua diferent del
català. Unes animalades!
Malgrat tot, la llengua ha perviscut al País Valencià.
Hi ha una cosa important, que
és la llei d’ús que van fer els socialistes i que va permetre que
el valencià entrés per primer
cop a l’escola. Evidentment, no
és un fet generalitzat com a Ca-
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Potser m’equivoco i
aquí es fa un estat i
Europa l’accepta. Però
em fa por que hi hagi
una gran decepció

talunya, però comença a haverhi gent que aprèn valencià.
Quan entra el PP, la llei ja fa uns
quants anys que està en vigor i
no poden carregar-se-la. Això sí,
posen totes les dificultats que
poden, com el fet de no permetre que siguin vàlids els títols
trets a Catalunya i a les Balears.
Les coses tampoc han canviat
tant últimament. Quan veus la
televisió al País Valencià t’adones que hi ha una absència total
de Catalunya. Es fa crònica del
procés per fer empipar els espanyols però el que és la informació cultural, res. Just una mica
de música, exposicions, pintura, però on hi ha la paraula, la
llengua, tot fora!
Poder tornar a cantar al País
Valencià i rebre’n el reconeixement popular i institucional ha
estat important?
Per a mi ha estat un goig. Molt
bonic. Tornar a cantar a Xàtiva
també. No ho havia fet des del
2010, quan a l’Ajuntament ens
van llogar car i a contracor el
teatre i vam fer-hi tres recitals
plens de públic. També havia estat molt difícil cantar a València
pel boicot dels populars.

Està esperançat amb el País Valencià?
És molt difícil, molt difícil. No
puc dir que estic desesperançat
perquè estic desesperançat des
que vaig nàixer! Hi ha aquell
vers de l’Espriu que diu “parlo
d’esperança desesperançat” i
després hi ha l’Indesinenter:
“Mai no hem pogut desesperar
del vell vençut.” És a dir, no desesperem, però ho tenim ben
complicat. S’ha de tenir en
compte que encara la llista més
votada ha estat la del PP. Tenint mig PP a la presó encara
els voten! Són aquestes coses
que dius: Com és possible? Un
munt de gent a la presó i un
munt de gent esperant per
anar-hi i encara els voten.
M’agradaria que l’actual govern
anés bé. Així ho espero, el president Ximo Puig sembla bastant
hàbil però, d’altra banda, la
composició del govern és de
quotes de partits i dins els partits hi ha coalicions increïbles.
D’altra banda, el blaverisme no
s’atura i són més de vint anys
maltractant la gent.
Vostè que ha estat un lluitador
per la llengua, com entén la negació permanent de la unitat
lingüística?
Costa d’entendre, però es pot
entendre. El català no és la llengua hegemònica d’Espanya, sinó que aquesta és el castellà. I si
tu t’apuntes al castellà tens
unes possibilitats que no tens si
t’apuntes al català. Si no hi ha
un sentiment previ d’arrelament en valencià, la gent pot
pensar que no t’aprofita per a
res. I com que no t’aprofita per a
res, en comptes de dir “aquesta
és la meva llengua”, que és l’actitud generalitzada a Catalunya, doncs s’abandona. D’altra
banda, els grups valencianistes
sempre han estat grups minoritaris. Als anys 60 a Catalunya ja
hi havia escoles i un cert moviment. A València amb prou feines res, tret del Rat Penat, per
exemple, que era una cosa molt
poca cosa. Més tard, al voltant
de Fuster es comença a crear
un altre món més destacable. El
valencianisme que sempre hi
havia hagut estava lligat al folklorisme, un valencianisme
molt de la barraca. No hi ha la
modernització que engega a Catalunya el modernisme. Això
dura durant molts anys. D’altra
banda, el franquisme allà no és
tan fort respecte a la llengua
perquè no en té necessitat, no-
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Raimon, al bar Castells de
Barcelona, en un moment de
l’entrevista ■ JOSEP LOSADA

més hi havia català en els llibrets de falles, sempre hi havia
un senyor que sabia escriure’l,
però la resta de la gent, no. Jo
vaig llegir Espriu per primer cop
amb vint anys. Havia llegit un
munt d’autors estrangers, però
en català res. València ciutat estava molt castellanitzada. A València sempre dèiem que a partir de 30.000 pessetes al mes, la
gent canviava de pis, de mobles
i de llengua perquè no feia fi. La
primera sorpresa que vaig tenir
quan vaig arribar a Catalunya
va ser que les senyores fines
amb abrics de pell parlaven català. Una altra de les bromes
que es gastaven als anys 60 era

que el valencià era una llengua
paterna. Les dones anaven davant parlant en castellà i els homes tot darrere parlant en valencià. A la universitat només
parlaves en valencià amb la
gent dels pobles.
Vostè no és independentista. Fa
uns dies va dir que el problema
és que ho veu confús.
Sempre ho he vist confús i complicat. I, cert, d’independentista
no n’he estat mai perquè no ho
he vist així. Tampoc he estat antiindependentista, només faltaria! Ara bé, potser m’equivoco i
aquí es fa un estat i l’accepten a
Europa. El que em fa dubtar és
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EntrevistaRaimon Cantautor

❝

De la meva carrera valoro molt
que sempre hi hagi hagut públic,
fins i tot en moments difícils

❝

Poder tornar a cantar-hi i rebre
un reconeixement del País
Valencià ha estat un goig

Què li sembla el president Carles Puigdemont?
No el conec prou. Diu que plegarà de seguida. Ha estat ferm i
coherent en aquest sentit. Tampoc no li he sentit dir moltes
ximpleries. En Mas n’ha dit
més. Com demanar als espanyols que ens estimin. En què
quedem? Ho fem per collons o
si ens estimen no ho fem?
Hi ha uns versos d’Ausiàs March
que ha recordat que s’hi escauen molt bé, al procés.
“Aquell ateny tot el que atènyer
vol quan lo poder eguala lo voler.” És a dir, només aconsegueixes el que vols quan la teva
força iguala el teu desig. Quan la
teva força és menor, difícilment
assoliràs el teu objectiu perquè
has de tenir en compte l’altre. I
en el procés no se’n parla, dels
obstacles, que és la cosa primera que s’ha de tenir en compte.
Durant el franquisme, per exemple, vaig conèixer molta gent
del PSUC convençuts que eren
possibles un munt de coses que
no s’han verificat i que ja llavors
ja es veia que no es verificarien.
S’ha penedit de no haver cantat
en altres llengües, com li havien ofert en algun moment?
No, què va. No he vist mai cap
raó per abandonar la llengua
que he mamat. Que hauria fet
més diners, segur. Ara, no semblaria jo. Jo m’escric les cançons i musico poetes de la meva
llengua. És una cosa de coherència personal. Em trobaria artificial. Seria una altra cosa. Jo
no tinc la idea de pàtria com
s’entén habitualment. M’agrada
més, en canvi, la idea del llenguatge com a lloc comú on ens
trobem. Per a mi és molt important aquest concepte. És allò
que deia Josep Pla: allà on em
diuen “bon dia” m’hi trobo.
Aquesta és la idea, que no sé si
té una traducció política.

que parlen de coses com si ja
tinguéssim estat, quan encara
no l’hem assolit ni de lluny.
També serà la primera revolució que es fa des d’un Parlament, la majoria dels estats
s’han fet amb violència i amb
una forta empremta de la classe
burgesa, un toll important de
l’empresariat. I això aquí jo no
ho veig. No se’n discuteix, no
se’n parla. Tenim un estat fort
al davant i un estat fort al darrere, que és França, i els britànics
que tampoc en volen saber res
perquè tenen el problema d’Escòcia. Vist tot plegat, em fa molta por, sobretot, que hi hagi una
gran decepció col·lectiva.

Li va saber greu la reacció de fa
dos anys quan va dir que no era
independentista?
Home, no em va agradar. Crec
que hi ha gent que no està disposada a entendre res. Em va
semblar que si les persones com
jo no caben en aquest procés no
anem bé. Mai no m’ha agradat
dir el que no penso i el que no
sento. Si hi ha una característica meva és que jo he anat fent
contra circumstàncies adverses
i això és un tipus de cosa del
meu caràcter que no canviaré.
Si no m’ho pregunten, faré la
meva feina, que em sembla que
és útil i ha estat molt útil. El que
no m’agrada és que sembla que

t’hagis de convertir sí o sí.
Decidim-ho votant, no?
Hi hauria d’haver hagut una
aposta ferma pel referèndum
des del principi i les coses haurien estat molt diferents. Això
sí que hauria estat positiu. D’altra banda, si vols mirar el procés sense encegar-te trobes que
aquí no hi ha un Parti Québécois, no hi ha un Scottish National Party, aquí hi ha tres o quatre partits, com a mínim, en els
quals pesa molt més la lògica de
partit que no pas la de país. A
més, només faltaven casos com
el de Pujol o del Palau. Això és
un procés molt sui generis.
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S’ha sentit recompensat, estimat, prou homenatjat pel país i
la seva gent?
Massa i tot. El millor, però, és
quan vas al teatre, cantes i hi ha
aquesta cosa que es produeix
quan ets dalt d’un escenari.
Aquest és el premi més important. Després, les altres coses
venen com a conseqüència d’això. He fet el que creia que havia
de fer. Hi ha molta gent que ho
ha vist. D’altres ho han vist i ho
han combatut. Però això és llei
de vida. Puc deixar indiferent
una persona i a una altra fer-la
plorar de gust. He intentat sempre fer bé les coses. Qualsevol
que ha seguit la meva trajectòria veu que no hi ha repetició,
que hi ha un intent de superar
el que he anat fent des d’Al vent.
Què farà ara que es ‘jubila’?
Escoltar les coses que no he po-

gut escoltar. Anar més a veure
espectacles, que hi vaig molt
poc. I llegir moltes coses que
tinc pendents, estar més pels
amics i viatjar menys.
Seguiran vivint a Barcelona? Al
País Valencià?
Encara no ho tenim clar, això.
Tenim una casa a Xàbia davant
del mar, que vam comprar fa
molts anys i on hem anat poc
perquè l’ofici no ens deixava,
però aquests últims mesos, per
exemple, que hem estat de gira
pel País Valencià, sovint la vam
fer servir de base. D’altra banda, a Barcelona hi tenim els
amics. Fa cinquanta anys que hi
som i Barcelona és la ciutat, per
a Annalisa encara més que per a
mi, que ens ha fet. Estem,
doncs, davant aquesta dicotomia, que ja solucionarem quan
toqui. Ara centrem-nos en els
recitals.

❝

No he vist mai cap
raó per abandonar
la llengua que he
mamat. No hauria
semblat jo mateix

Segueix les veus més joves de
la música?
Malauradament, molt poc. Hem
estat més presos de nosaltres
mateixos per mil raons, per salut, per coses de l’ofici. Sí que
conec Els Amics de les Arts, Manel, el Freixas, el Feliu Ventura,
però costa molt de seguir la proliferació de grups i grupets que
hi ha ara mateix. Nosaltres
quan vam començar érem quatre gats i mai hauríem pensat
veure una cosa així. L’altra cosa
és si el país té prou capacitat
per absorbir-ho. Suposo que a
poc a poc és com el pòsit del cafè, que es va filtrant i al final
sempre queda allò més bo.
Molts canten en anglès? Com
ho veu?
La qüestió és com encara no hi
canta tothom en anglès [riu],
que és la llengua de la majoria
de música que se sent a la ràdio
i a la televisió. Fins i tot els espanyols envien una cançó en anglès a l’Eurovisió. Jo tinc una altra idea de la cançó i l’he portada a la pràctica. Així ho fet en la
meva carrera i, si comencés, així ho faria de nou. ■
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NADIE CONOCÍA
A MILLET

F

ui a ver al señor Millet
porque unos amigos me
dijeron que era un mecenas. Y él me pagó porque
me avalaba mi trayectoria nacionalista», depondría ante la
comisión del caso Palau el
patriota a jornada completa Àngel
Colom. El mismo Colom que en su
día fundó aquel efímero Partit per
la Independència, un chiringuito
instrumental auspiciado por los
convergentes con mando en plaza

para tratar de frenar el ascenso de
ERC cuando Carod y Puigcercós.
El desprendido mecenas Millet,
viendo que el «noi» era un buen
patriota, le regaló un talón al
portador que cubría la totalidad
de las deudas de un montaje de
circunstancias creado a mayor
gloria del tardopujolismo agónico.
Cosas veredes, que diría el clásico.
Aunque, empezando por Artur
Mas, el patrón en la sombra de los
principales beneficiarios de aquel
submarino en quiebra, parece que
nadie en la ciudad de los prodigios
conocía, ni siquiera de vista, al tan
desprendido mecenas Millet.
Aquel apellido solo le sonaba al
pobre Colom. ¿O acaso también va
a ser mentira cuanto confesó
Colom, ese esforzado empleado de
Mas, ante los diputados en el
Parque de la Ciudadela?
Ocurre, sin embargo, que la
genuina calaña del protector de

plauto del barrio de la Sagrada Familia, con el objetivo de crear un nuevo
espacio que se unirá con otros adyacentes para conformar la plaza que tomará el nombre del poeta chileno Pablo Neruda.

ese chico para todo que siempre
ha sido el bueno de Colom resultó
ser el secreto peor guardado del
mundo. ¿O acaso alguien en
Barcelona ignoraba que Millet ya
estuvo alojado en una celda de la
cárcel Modelo durante la década
de los ochenta tras orquestar una
gran estafa financiera, el asunto
Renta Catalana? Pero si hasta la
Sindicatura de Cuentas de la
misma Generalitat alertó en 2002
de que algo olía a podrido en la
contabilidad del Palau. La verdad,
caro Artur, es que Millet le cupo
robar con impune alegría porque
la Sociedad de Garantías Recíprocas Catalunya S.L., cuatribarrada
telaraña de silencios ominosos,
complicidades transversales y
seguros a todo riesgo frente a
terceros, es la única gran compañía autóctona que todavía queda
en pie en el país «petit». ¿Miento,
president?
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CATALUNYA

El nostre món és el món
Joan Tapia

EL 3 % SENTENCIA ARTUR MAS
El líder independentista ha negat des de l’any 2005 el que la confessió de Fèlix
Millet ara ha acreditat, que CDC es finançava amb comissions sobre l’obra pública
n En un acalorat debat parlamentari, en el ja
llunyà , el President de la Generalitat, Pasqual Maragall, que presidia un tripartit d’esquerres (PSC, ERC i ICV), va dir a Artur Mas,
llavors líder de l’oposició i que havia perdut el
poder el : «vostès tenen un problema que
es diu el  ». Era una clara al·lusió a un rumor
estès: que durant la seva etapa de govern, CDC
s’havia finançat cobrant el   de l’adjudicació
d’obra pública. L’assumpte es va acabar diluint
perquè Mas –en una reacció irada– va amenaçar de retirar-se de l’elaboració d’un nou Estatut, assumpte prioritari per al tripartit.
Quatre anys després (estiu del ), la Policia va escorcollar, per ordre judicial i després
que Hisenda detectés retirades molt freqüents
de bitllets de  euros, el Palau de la Música
–una de les grans institucions culturals catalanes– i es va descobrir que el seu president, Fèlix
Millet –pertanyent a una de les grans famílies
catalanistes–, havia sostret de la institució ni
més ni menys que uns  milions d’euros. Per
evitar la presó, Millet va fer una confessió parcial i va tornar uns tres milions.
Va ser un escàndol majúscul perquè al Consorci del Palau participaven, a més d’una fundació privada –a la qual representava Millet i de
la qual formava part el bo i millor de la burgesia
catalana–, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
Ja en els primers moments va haver-hi indicis que una part dels diners distrets havien anat
a CDC. El Palau rebia donacions amb finalitats
culturals d’empreses constructores que en part
encobrien comissions per obra pública concedida per la Generalitat. I, després d’una petita
desviació de capital per «la feina feta» de Fèlix
Millet i el seu segon, Jordi Montull, el Palau feia
arribar aquests fons a CDC i també pagava factures d’algunes empreses per serveis prestats al
partit en el poder. A més, les relacions de Fèlix
Millet amb CDC eren conegudes i Xavier Millet, germà del defraudador, havia estat el candidat del partit a l’alcaldia de Barcelona.
Però tot eren filtracions judicials i el líder de
CDC, Artur Mas, va negar amb total rotunditat
–fins i tot davant d’una comissió d’investigació
del Parlament– que CDC s’hagués lucrat per
mitjà del Palau. No obstant això, la investigació
judicial apuntava clarament a Daniel Osàcar,
tresorer de CDC, i Mas, tot i que fins fa pocs
dies ha manifestat una total confiança en el seu
tresorer, va traçar una última –encara que bastant pintoresca– línia de defensa: els estatuts de
CDC donen al tresorer llibertat absoluta en la
gestió econòmica, podia fins i tot liquidar tot el
patrimoni del partit, de manera que ni ell ni
CDC podrien ser mai culpables de la gestió
d’Osàcar.
CDC estava sota sospita des del , però la
instrucció del cas –no entro en detalls– va ser
molt lenta i així va poder emprendre la marxa
cap a l’independentisme el  –i afrontar la
confessió de Pujol l’estiu del – sense afrontar el cas Palau. I Mas va arribar a assumir a les
eleccions del  i a les plebiscitàries del 
el paper d’«alliberador» de Catalunya.
Però ara, amb vuit llargs anys de retard, ha
començat el judici i ja en la primera sessió tant

ZIPI

Artur Mas, expresident de la Generalitat, sortint del TSJC pel cas del 9-N

L’escàndol va ser majúscul
perquè el Palau de la Música era
una de les primeres institucions
culturals de Catalunya
La vella Convergència quedarà
molt tocada i l’ERC d’Oriol
Junqueras es veu reforçada en
el seu intent de liderar el
moviment independentista
Fèlix Millet com Jordi Montull han cantat La
Traviata: una part dels diners sostrets del Palau
–uns sis milions dels – havien anat a les arques de CDC. I tot i que Daniel Osàcar ho nega
tot i encara no hi ha sentència, els fets semblen
irrebatibles. Maragall tenia raó quan fa dotze
anys va afirmar –sense presentar proves– que
CDC es finançava amb el  . Encara que en el
cas Palau Montull ha confessat al fiscal que la
comissió va pujar del  al   perquè CDC necessitava més diners. I hi ha una altra causa judicial separada, que apunta a gent molt propera a la cúpula de CDC, que confirmaria aquesta
forma de finançament. A més, estem no només
davant d’un mecanisme il·legal i repetit de finançament irregular, sinó també davant l’associació del partit governant a Catalunya durant
molts anys –el que s’erigia en defensor de l’ordre i la catalanitat– amb un confés defraudador
que robava diners del Palau per als seus assumptes privats, des de viatges exòtics a diverses obres i reformes als seus domicilis passant
per les factures dels casaments de les seves
dues filles. Quines conseqüències polítiques
tindrà el judici a Millet? Una anàlisi ràpida i
precipitada detecta les següents:
Primera. Artur Mas no seguirà a la vida política i –contra el que volia– no podrà tornar a ser
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candidat a la Presidència de la Generalitat.
Segona. Després del cas Pujol i el cas Palau,
la vella CDC, transformada avui en PDeCAT,
afronta una vida molt difícil. La nova coordinadora del Partit Demòcrata, Marta Pascal, haurà
de desmarcar-se del passat –Artur Mas és encara president del partit– o caure víctima dels pecats de l’etapa anterior.
Tercera. Encara que Marta Pascal –que té
una forta personalitat i representa una nova generació– aconsegueixi apartar Mas i la seva camarilla, el futur no és gens brillant, almenys a
curt termini. Ja en les últimes eleccions –les legislatives del – va ser només el quart partit
en vots –darrere de la coalició que lideren Ada
Colau i Podem, d’ERC i del PSC–, tot i que –per
la seva presència a les províncies amb menys
població– va aconseguir un diputat més que els
socialistes.
Quarta. El lideratge de l’independentisme
passarà –ja estava succeint– a ERC, que lidera
Oriol Junqueras i que, en principi, té posicions
més radicals i a l’esquerra. Però Junqueras s’està demostrant com un polític pragmàtic i en els
propers mesos pot fer un punt d’inflexió en el
full de ruta independentista. De tota manera, el
xoc de trens entre la Generalitat i l’estat per la
celebració d’un referèndum d’autodeterminació serà molt difícil d’evitar.
Cinquena. El prestigi de l’independentisme no surt enfortit, però és agosarat mantenir
que la finalitat de Mas sigui un cop mortal a
un moviment que ha doblat el seu suport social des del . La fi de Mas tanca una etapa, però l’independentisme continuarà sent
una força rellevant a Catalunya. Excepte, és
clar, que algun partit espanyol, o no independentista, sigui capaç d’esbossar i portar a la
pràctica una oferta més suggestiva per a la
majoria dels catalans, que ha d’incloure com
a mínim una part del ,  que va votar formacions separatistes a les eleccions plebiscitàries del . I això és una cosa que ara com
ara sembla bastant remota.
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Pascal reivindica «l’honestedat»
del PDeCAT: «gastem el que tenim»
ACN BARCELONA

La coordinadora del PDeCAT,
Marta Pascal, va cloure el è
congrés de les joventuts del partit, la JNC, i en el discurs va aprofitar per intentar trencar la imatge que es va divulgar la setmana
passada de CDC i del president
del PDeCAT, Artur Mas, arran de
les declaracions de Félix Millet i
Jordi Montull al cas Palau. Pascal
va demanar «ajuda» a la militància per «fer un partit» en què es

reivindiqui «l’honestedat, la perseverança, el creure en nosaltres
mateixos i el patriotisme», i va voler allunyar-se de les sospites de
finançament irregular que planen
sobre CDC i Mas. «Gastem el que
tenim, fem les coses amb allò de
què disposem. En tot cas, si a casa
nostra n’entren , en farem servir
», va proclamar, i va demanar
una alta «exigència ètica».
A més, sense esmentar noms,
va assegurar que el partit que ella
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vol és aquell en què «hi és el que
s’ho treballa» i no «els que hi són
perquè toca». «No és l’època d’un
petit individu que treballa per
l’agenda personal i el projecte
propi», va reblar. Pascal va reconèixer davant els joves del partit i
bona part dels consellers del Govern que no ha estat «una setmana gens fàcil» Però Pascal va deixar clara la seva posició: «si hi havia un lloc on podíem venir a refer-nos és aquí, a casa».
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Ciutadans creu que Artur Mas acabarà
com Jordi Pujol per l’afer Palau i el 3 %
EFE BARCELONA

nEl portaveu de Ciutadans (Cs) al
Parlament, Carlos Carrizosa, va
augurar ahir que Artur Mas acabarà com Jordi Pujol, que va renunciar al seu títol de president
honorari de la Generalitat i a l’oficina d’expresident, i li va demanar
que assumeixi «responsabilitats
polítiques» pels casos Palau i  .
El portaveu de Ciutadans va des-

tacar que Mas ha de «respondre
políticament» per les declaracions dels testimonis del cas Palau
que «acusen directament CDC de
beneficiar-se del  o del   de comissions per obres públiques», finançament irregular que, segons
el seu parer, també s’està fent evident en el cas   que s’instrueix
al Vendrell. «CDC ha estat substituïda pel PDeCAT. Hi ha un nexe
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d’unió que és la presidència d’Artur Mas i ha d’assumir les responsabilitats polítiques que se’n deriven», va assenyalar Carrizosa, que
veu lògic que s’acabi produint
també la imputació de l’exconseller de Justícia i exsecretari del Govern Germà Gordó. Segons Cs, les
declaracions de Millet i Montull
demostren que «no és una conspiració contra Catalunya».
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Desclot
Vicent Sanchis

Què sap
Millet? (II)

E

s preguntava ahir aquesta impertinent columna la
relació entre l’expresident del Palau, Fèlix Millet, i
l’actual president executiu de Ferrovial, Rafael del Pino
Calvo-Sotelo. Perquè si el segon, com ha declarat el primer,
li trucava per demanar-li què passava amb les
adjudicacions d’obra, la història és forta. Tan forta perquè ni
la jutge ni el fiscal hagin cridat a declarar la màxima
autoritat de Ferrovial en una causa en la qual, de part seva,
només hi ha caporals de guàrdia. La troca es podria
embolicar més. Si el modus operandi –dit així perquè
parlem de jutges i policia– de Millet &
Millet ha
Co. era el que han confessat en el cas
parlat de les de Convergència, què podia impedir
que el multipliquessin? Fèlix Millet ha
seves
parlat de les seves “relacions” amb
“relacions”
“molts partits”. Només amb
amb “molts
Convergència? Per què? Van
subscriure un conveni d’exclusivitat?
partits”
Les memòries més fortes deuen
recordar-se de l’ajuda que Millet va prestar a Àngel Colom
per tancar bé el drama del PI. Qui més va “ajudar” Millet?
Per Barcelona corre el nom d’un altre partit i el d’un
exministre de pes. I també el de José María Aznar. Si el
govern de l’Estat va subvencionar tant el Palau, Millet
només els va correspondre apuntant-se a la FAES? Les
preguntes que Emilio Sánchez Ulled ha fet als acusats han
estat extremadament cautes. Ells no han volgut contestar
les de l’acusació particular. S’ha arribat on ha volgut arribar
el fiscal. Si l’objectiu és només Convergència, va bé. Però si
l’objectiu és saber què va passar al Palau, fa curt.
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RebeliSn en la
Guardia Urbana
contra la ’norma
okupa’ de Colau
P,~GINA
22
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RebeliSn en la Guardia Urbana por
la protecciSn de Colau a los okupas
El sindicato
CSIFexigea la alcaldesa
revisarunainstruccibn
queagentes
seniegan
a aplicar
VICTOR
MONDEL0
BARCELONA
RebeliSn en la Guardia Urbana
de Barcelona pot la orden de Ada
Colau para empujar a los agentes
a proteger a los okupas ante desalojos que se lleven a cabo de
forma extrajudicial. F.1 sindicato
mayoritario de la funciSn pfiblica,
CSIEha exigido pot carta a la alcaldesa de Barcelona que revise
su instrucciSn al entender que
traslada alas patrullas responsabilidades propias de un juez, pot
tenet que determinar sobre el terreno si existen coacciones antes
de paralizar o no el desahucio.
En una carta remitida a la primera edil de Barcelona, a la que
este diario ha tenido acceso, el
CSIFacusa a la alcaldesa de
licializar>> cuestiones que entiende deben set resueltas entre particulates y le recrimina que est~i
comprometiendo((la segufidad juridica de los agentes>)al obligarlos
a tomar parte en desalojos que no
han sido dictados por un juzgado.
E1 procedimiento operativo
11/17, vigente desde el pasado 28
de febrero, obliga a los policias locales de Barcelonaa ((evitar cualquiet tipo de desalojo, cierre de
puertas o cambiode cerraduras))
AdaColau,en el Congreso
Mundial
deMujeres
Policia,celebrado
enel Palaude la Mdsica.
SANTI
COGOLLUDO
han podido acreditar <<infragant#>
que las personas desalojadas
martes, pretende que los agentes
ra aplicar este procedimiento,le diplicaria ((desobediencia)) porque
estgm siendo en contra de su volun- sean capaces de acreditar si el
ria al okupa que vaya a denunciar orden de Colau ((no es clara,
tad por cualquier medio o procedidesalojo se est~ llevando a cabo al juzgado si se siente coacciona- acordea la ley)~. ((Y, por tanto,
miento al margen de un procedi<(utilizando amenazas o coacciodo)), sostiene Eugenio Zambrano, tengo por qu6 cumplirla)>, aflade.
miento legal y ajustado a derecho, nes>> simplemente(ddentificando))
portavoz del CSIF en la Guardia
E1 portavoz del sindicato consicomopor ejemplo coacciones>~.
alas personas implicadas y ((esUrbana de Barcelona y agente en dera que ((si las coacciones no van
La orden policial,
que
cuchando sus versiones>).
activo del cuerpo. Zambranoconsiacompafiadas de violencia, no son
((Si a mi mafiana mellaman pa- dera que su forma de actuar no im- perseguibles de oficio por la poliEL MUNDOrevel6 el pasado
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cia)). ((Los jueces a veces no
den resolver sobre este extremo y
pretenden que nosotros tomemos
la resoluci6n en la via pflblicm), se
lamenta Zambrano, quien tambi6n
cuestiona que se pueda (ddentificar alegrementea la gente)) pese
que se est6 llevando a cabo un desalojo extrajudicial.
E1 representante del principal
sindicato de la funci6n pfiblica
acusa a Colau de (<querer poner
disposici6n del movimiento okupay en contra de los propietarios
a su propia policia)>.
En su carta a Colau, el CSIFle
propone que deje de recurrir a la
policia local como((un recurso f~cil>> y un <dnstrumentoque sustituya otras posibilidades de intervenci6n de la Administraci6nen la resoluci6n
de determinadas
problemgtticas en las que la Guardia Urbana debe de ser un agente

Ladisposicibn
empuja
a parardesalojos
extrajudiciales
enlos
quehaycoacciones
de orden y complementariedad, no
el principal actor, ni menosel finico
garante)). Por ello, el sindicato insta
al Ayuntamientoa ufilizar servicios
de mediaci6n en conflictos entre
particulares capitaneados pot los
servicios sociales del Consistorio.
Menos beligerante, pero tambi6n contrario a la instrucci6n se
ha mostrado SAPO1,el sindicato
mayoritario de la Guardia Urbana, quien considera que ((todos
los miembros del cuerpo policial
tienen muyclara la actuaci6n ante las coacciones y amenazas en
un desalojo)> y afiade que la orden de Colau ((s61o es una muestra m~is del postureo del Gobierno de Barcelonm~.
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CORRUPCIÓ.CAT

planteja
ructures»
ALBERT BERTRAN

n últim lloc,
oncretes de
cument incció de les
e Catalunya
de comunipassiva» dae les forces

Montull van

Pascal vindica
«l’honestedat»
del PDECat,
que sols gasta
«el que té»
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La coordinadora del PDECat,
Marta Pascal, es troba immersa
en una lluita homèrica, que no és
cap altra que la de tractar d’evitar
que la imatge que projecta Convergència, a través dels múltiples
fronts judicials que té oberts,
s’empassi els seus esforços per renovar, incloent-hi el nom, una
força que en el seu dia va ser hegemònica a Catalunya.
Després d’una setmana complexa, amb les declaracions dels
principals acusats del cas Palau,
Fèlix Montull i Jordi Montull,
que van assenyalar que el Palau de
la Música va ser l’escenari d’una
trama de finançament irregular
de CDC, i la posterior autodefensa practicada per l’expresident
( i líder màxim del PDECat) Artur
Mas, Pascal va demanar ahir ajuda a la militància per construir
un partit «que reivindiqui l’honestedat».
/Pel que fa a les
ombres de finançament irregular que castiguen el seu partit matriu, CDC, Pascal (en el càrrec des
de fa vuit mesos), en la clausura
del congrés de les joventuts de la
formació, va afirmar: «Es gasta el
que es té, fem les coses segons del
que disposem. Si n’entren 10, en
gastem 10». També va reclamar
«patriotisme» i una «alta exigència ètica» al nou partit.
«Vull que, en aquest partit, la
gent que estigui» en primera línia
sigui «la que s’ho treballa i no els
que toquen», va afirmar Pascal,
per sentenciar: «No són temps per
a un petit individu que treballa
per a la seva pròpia agenda personal i el seu propi projecte» H
EXIGÈNCIA ÈTICA

udici a Mas, Ortega i Rigau pel 9-N.

«insubmisontra les dis de la por»,
a través de
ra possibles
aris» o «infilions».

SECCIÓN: POLITICA

El secretariat nacional de l’ANC
decidirà en cada moment les accions a emprendre. L’òrgan directiu
de l’entitat va aprovar el 17 de desembre passat una proposta de resolució per la qual «assumeix l’organització i la coordinació de tot el
que sigui necessari per tenir a punt
una operació amb la finalitat de garantir que, quan calgui, es podrà
mobilitzar una part molt important de l’independentisme», amb
l’objectiu d’«ajudar en tot allò que
es requereixi per garantir la normalitat en tot moment». I sempre
«amb esperit decidit però pacífic,
respectuós i democràtic». H
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l’empresa adjudicatària entregui la

tre els escenaris greus, planteja
accions davant d’hipotètiques inhabilitacions de la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell; del
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont; del Govern en el seu
conjunt, o fins i tot de tots els diputats independentistes. Així mateix,
inclou en aquest apartat la suspensió de la
de transitorietat
13llei
Marzo,
2017 jurídica. Si es donés algun d’aquests

ment en ple, l’entitat que presideix
Jordi Sànchez preveu a més a més
PAÍS: España
reunir l’Assemblea de Càrrecs Electes –òrgan intern de l’Associació
PÁGINAS: 20
de Municipis per la Independència
(AMI)– per substituir
diputats
TARIFA:els5711
€
suspesos.
Entre els escenaris
considerats
ÁREA: 309
CM² «menys greus», l’informe intern
de l’Assemblea preveu «l’ofec econòmic» per part de l’Estat, que tin-

L

es confessions sobre el finançament il·legal de CDC en la
setmana horribilis del judici
del Palau de la Música inhabiliten pràcticament Artur Mas per
tornar a ser candidat a la presidència
de la Generalitat. Els joves líders del
PDECat i, pel que sembla, la majoria
de la direcció no desitgen el retorn de
Mas, encara que és cert que ara per
ara no disposen de cap candidat reconegut i indiscutible. Mas és políticament responsable de les irregularitats en el finançament perquè moltes
van tenir lloc durant el seu mandat,
però tot i això es resisteix a abandonar la política.
Com li ha passat en els anys del
procés sobiranista, fa tota la impressió que Mas no toca de peus a terra,
perquè en cas contrari no s’entén la
seva reacció a les acusacions de Fèlix
Millet, Jordi Montull, la filla d’aquest
últim i, no s’oblidi, almenys dos empresaris implicats. Els dos saqueja-

JOSÉ A.

Sorolla

Mas,
inhabilitat

tracions en concentracions».

ganització i la coordinació de tot el
que sigui necessari per tenir a punt
FRECUENCIA:
Diario
TV-3 I CATALUNYA RÀDIO / En últim lloc,
una operació amb la finalitat de gaen resposta a accions concretes de rantir que, quan calgui, es podrà
O.J.D.: 79409
l’Estat, l’esmentat document in- mobilitzar una part molt importern proposa la protecció
de les462000
tant de l’independentisme», amb
E.G.M.:
instal·lacions de TV-3 i de Catalunya l’objectiu d’«ajudar en tot allò que
Ràdio si hi hagués talls de
comuni- es
requereixi per garantir la nor29%
SECCIÓN:
POLITICA
cació, i la «resistència passiva» da- malitat en tot moment». I sempre
vant de «l’actuació de les forces «amb esperit decidit però pacífic,
d’ocupació».
respectuós i democràtic». H
dors del Palau i Gemma Montull van
acusar directament CDC de beneficiar-se de les aportacions de Ferrovial a
canvi de contractes d’obra pública, i
els empresaris Juan Manuel Parra i
Miguel Giménez Salinas van assegurar que facturaven directament al Palau els treballs fets per a campanyes
electorals de CDC.
Però, a més a més, les noves revelacions sobre la intervenció de Germà Gordó, exgerent de CDC i exsecretari del Govern, en les adjudicacions
apunten a Mas. Un testimoni protegit assenyala fins i tot per primera vegada Mas com a participant en una
reunió, al seu despatx de la seu de
CDC, en la qual el llavors cap de l’oposició li hauria dit que els contractes
s’havien de fer a través de Gordó.
Davant d’aquesta allau i molts altres detalls comprometedors (el cas
del matrimoni Bassols, el rescat en
un altre lloc de treball del ja imputat
exresponsable d’Infraestructures.cat,
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Com amb el procés,
l’expresident no toca
de peus a terra amb
la corrupció
Josep Antoni Rosell), Mas es limita a
negar--ho tot, a tornar a posar la mà
al foc pels tresorers i per Gordó, i a
dir ara, després de vuit anys de silenci com si els saquejadors del Palau fossin persones honorables, que Millet i
Montull s’ho inventen tot per rebaixar les seves penes.
Mas també centra la defensa de
CDC en el fet que no es revisen les adjudicacions. «No investiguen les adjudicacions en obra pública perquè
saben que estan ben fetes», va dir a
RAC-1. Però que una adjudicació estigui ben feta, que reuneixi tots els
requisits, que sigui fins i tot la més
favorable, no impedeix que després

gastem 10». També va reclamar
«patriotisme» i una «alta exigència ètica» al nou partit.
«Vull que, en aquest partit, la
gent que estigui» en primera línia
sigui «la que s’ho treballa i no els
que toquen», va afirmar Pascal,
per sentenciar: «No són temps per
a un petit individu que treballa
per a la seva pròpia agenda personal i el seu propi projecte» H
l’empresa adjudicatària entregui la
comissió prèviament pactada. Mas
arriba a reconèixer les aportacions,
però assegura que són donacions altruistes. Com va explicar en el judici
el gerent Daniel Osàcar, perquè hi hagués menys música andalusa i més
sardanes.
Per això no renuncia a la política
i no descarta que sigui candidat del
PDECat a la Generalitat. «¿Què volen, que ho deixi tot? ¿He de molestar molt, no?», va dir en la mateixa entrevista. En la resposta estava implícit
que aquesta molèstia es referia a l’Estat, no al seu partit. Perquè Mas encara creu que CDC irrita més que ERC,
«que no fa tanta por», i que aquesta
és una de les raons dels «atacs» al seu
partit, «que a Madrid saben que pot
donar la majoria a favor de l’Estat català». Afirmacions que desmenteixen
totes les enquestes i la realitat d’un
partit que ha perdut més de la meitat
dels escons en cinc anys. H
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EL FIEL DE LA BALANZA

Positivo
¯ E1gigantede la distribuci6n
online Amazon
instalarfi en
Barcelona su plataforma de
apoyoalas pymespara el Sur
de Europa,que tendril hasta
500 empleados.
¯ E1 laboratorio veterinario
Hipra ha adquirido un espacio de 10 hect~eas en Mguaviva (Giron~s)despu~sde finalizar la ampliaci6nde su
planta en Amer(Selva).
¯ La empresaHostmaker,que
mediaentre propietariose inquilinos de Airbnb,aterriza
enBarcelona.
¯ La gestora Mediterr~mia
Capital Parmerslanzar~isu tercer fondode capital riesgo,
con unos250millones de euros, parainvertiren _~drica.
¯ La deudade la Generali~at
con el Ayuntamiento
de Barcelona cay6en 2016un 16%y
se situ6 alrededor de los 95
millonesde euros.

Negativo
¯ E1Tribunalde Contratosdel
SectorPfiblicoanulala licitaci6n del concursoel~ctrico de
Barcelonatras el recurso de
Endesa. E1Ayuntamiento
recurrir~ ante el TSJC.
¯ E1contlicto entre Abertisy
Fomentopor el convenio de
la AP-7alcanzaya los 1.494
millones de euros, aunquela
compafilacifra la deudatotal
en 2.278millones.
¯ E1expresidentedel Palaude
la MflsicaF~lixMilletconfiesa que CDCcobr6 comisiones
del 4%a cambiode adjudicaclonesde obrapflblic~,
¯ E1beneficiode las cotizadas
catalanas baj6 el pasadoafio
un 17%con respecto a 2015,
hasta 5.333millonesde euros.
PORTPREMIX.CUBRE
UNTERCIODEL~.REACOMERCIAL¯ Losexpertosalertan de los
El complejo
delMaresme,
promovido
potlosduefios
dePort
posiblesefectos negativosque
F6rum,
hafichadoya
a quienes
ser6nlos primeros
opemdores la sequla de nuevoshoteles
desuzonacomercial,
entrelosquedestacan
lascadenas
Aldi
poddaprovocarsobre la ecoy Veritas
y losrestaurantes
Burger
King
y LaTagliatella.
nornla de Barcelona
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VICENÇ VILLATORO

13 DE MARÇ
Els efectes del cas Palau
EL CAS PALAU tindrà efectes polítics importants. Molts a Madrid i
alguns a Catalunya creuen que el
cas Palau mata Convergència, i
també els seus hereus, i que això
mata el procés independentista.
D’una banda, perquè l’electorat
convergent orfe, indignat o desmoralitzat, podria transvasar-se en
una part molt gran a Esquerra, però alguns electors es quedarien pel
camí i se n’anirien a l’unionisme
moderat o cap a l’abstenció. En
qualsevol cas, el perímetre electoral del sobiranisme s’encongiria i
això l’allunyaria d’una majoria parlamentària ja molt justeta. D’altra
banda, la desfeta de Convergència
eliminaria una pota essencial del
procés, perquè els sectors centristes i les capes mitjanes en dimitirien i es perdria la transversalitat social i ideològica imprescindible per
sortir-se’n. No són càlculs absurds,
en cap cas. Però tampoc segurs. La
successió d’efectes en cadena es pot
produir o no produir. Pot ser que
Convergència no mori, encara que
quedi molt tocada. Pot ser que funcioni el tallafoc entre Convergència
i els seus hereus. I, sobretot, pot ser
que amb una fallida de Convergència el procés actual no avanci i es
desinfli, però que això no vulgui dir
que la voluntat d’independència de
la gent desaparegui o s’aprimi.
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Todo a lo grande
De las bodas y los viajes a
la cafetera y el videportero,
en casa de Millet y Montull
todo iba a cuenta del Palau
Agujero millonario
Se estima que Millet desvió
más de siete millones de
euros, mientras que
Montull se llevó 1,3

Millet, la semana pasada, antes de declarar por el saqueo del Palau de la Música

EFE

El juicio del caso Palau reverdece las tropelías del saqueador
confeso, símbolo de una época de descontrol y saqueo

Millet, un pícaro de
categoría superior
ÀLEX GUBERN BARCELONA

C

uando durante la instrucción
del caso del Palau de la Música se conoció que el saqueador confeso Fèlix Millet había
pagado con fondos de la institución la
boda de su hija en el coliseo modernista casi se consideró algo normal,
una más de entre un cúmulo de fechorías. Cuando de la misma boda se supo
que no había pasado por alto cobrarle a su consuegro la mitad del coste de
la celebración, la sociedad entendió
definitivamente que Millet era un pícaro de categoría superior.
El pasado miércoles, años después
de todo aquello, sentado en una silla
de ruedas ante el tribunal que juzga el
expolio, con su habitual voz de mala
noche, Millet se justificaba ante el interrogatorio del fiscal Emilio Sánchez
Ulled. En realidad, dijo, él aceptó que
el Palau pagase el convite de sus dos
hijas (164.269 euros en total) porque
con eso se conseguía publicidad para
la institución, en esos años en frenética actividad para conseguir fondos.
Vaya, que le hizo un favor.
La anécdota de las bodas de las hijas es significativa del tono y maneras
con las que Millet se condujo durante
sus casi dos décadas como presiden-

te –entre 1990 y 2009– del Palau de la
Música, cuyo edificio, una maravilla
del modernismo obra de Domènech i
Montaner, se construyó para acoger el
Orfeó Català, fundado por el bisabuelo del gran saqueador. Literalmente,
Fèlix Millet andaba a sus anchas. «Nos
han echado de casa», se lamentaba el
personal más próximo a Millet una vez
el escándalo acabó con una época de
descontrol y saqueo.
Hablar de descontrol no es un recurso periodístico. Literalmente, lo de
los sobres con billetes de 500 euros era
un ir y venir, hasta el punto de que tal
tráfico despertó la curiosidad de Hacienda, en esa época, con la economía
española en fase turbo, preocupada
por el uso que se daba a los billetes lilas. Las sospechas de Hacienda se comunicaron a la Fiscalía, cuya investigación inicial acabó desembocando
en el registro de 23 de julio de 2009. Se
había acabado la fiesta.

Vaciar las arcas
Desde ese momento, no hubo día en
que no se conociesen más detalles. La
deriva política pronto se enfocó hacia
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que como se está confirmando estos días durante el juicio utilizó el Palau como un vehículo para el

cobro de comisiones. No obstante, los
detalles más morbosos los puso la investigación en torno a Millet y su mano
derecha, Jordi Montull, que literalmente se dedicaron a vaciar las arcas de la
institución. Sin contemplaciones. Según las conclusiones de la Fiscalía, se
estima que Millet desvió más de siete
millones de euros, mientras que Montull se llevó 1,3.
A ellos hay que sumar los 9,6 millones de euros que desaparecieron de
las arcas de la Fundación, la Asociación o el Consorcio del Palau «sin dejar rastro alguno», como se lamentaba en su momento el Ministerio Público. Una desaparición facilitada por el
«modus operandi» más frecuente –la
retirada de cheques al portador en ventanillas de bancos–, y al amparo de la
poca colaboración que las entidades
bancarias dieron a los investigadores
para dilucidar quién acudió a cobrarlos, según denunció el en su momento juez instructor Josep María Pijoan.
Millet y los Montull –Jordi y su hija
Gemma, directora financiera, también
imputada– no se cortaban un pelo. Entre los gastos personales detectados a
costa del Palau, Millet y Montull se costearon obras «suntuosas» en sus viviendas por un importe total de unos
2,5 millones de euros, de los cuales 2,3
para Millet. Él era el jefe. Además de
estos gastos y las bodas de las hijas de
Millet, el expresidente del Palau y Montull cargaron a la entidad gastos por
viajes de placer con sus familias a destinos como México, la Polinesia, Kenia, o Islas Maldivas. Nada menos que
648.000 euros en total. La avaricia, por
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llamarlo de alguna manera, llegaba
hasta tal punto que Millet cargaba al
Palau todo tipo de gastos: cuando se
reparaba la cafetera de su casa (373
euros), pagaba el Palau; cuando había
que pulir el mármol del baño (330 euros), también pagaba el Palau, y cuando había que arreglar el videoportero
de la casa de su hija (3.000 euros), pues
también pagaba el Palau. Los Montull
tampoco se cortaban: cualquier gasto
era susceptible de cargarse a la institución. Era su casa. Todo a lo grande.

Un negocio sensacional
Durante una época todo el mundo corría a hacerse la foto con Millet –de derecha a izquierda los políticos se daban codazos para ayudar al Palau–.
Flirteó con el PP para ganarse las ayudas del Gobierno de José María Aznar
para la reconstrucción del Palau; con
el PSC todo eran facilidades para sacar adelante sus planes urbanísticos,
empezando por el proyecto para el llamado hotel del Palau, por los que Millet y Montull pasaron preventivamente por la cárcel. De la relación con el
nacionalismo y CDC se ha escrito largo y tendido, aunque tampoco nada
era gratis: de la mordida de Convergència Millet y Montull también sacaban
su parte. Del 4% que se estima que Ferrovial pagaba de comisión por obra
pública, el partido se quedaba la mitad, y la otra se la repartían los saqueadores, tres cuartas partes para Millet,
el resto para Montull. Un sensacional
negocio.
A medida que avanzaba la instrucción se iban conociendo detalles sobre el modo impune con el que el presidente hacía y deshacía. De hecho, a
modo retrospectivo, el perfil del expresidente lo clavó su hermano Xavier cuando estalló todo el escándalo. Éste explicaba que el afán de su
hermano Fèlix por el dinero fácil y rápido era «patológico», y ya se reveló
en su tierna infancia. De niño, contaba, cuando cumplían años Millet y sus
hermanos, recibían una bolsa de caramelos. Félix los cogía y luego los
ofrecía a sus hermanos... a cambio de
dinero. Es más, proseguía Xavier,
cuando los había vendido, luego se
ponía a llorar y el hermano comprador acababa cediendo al calculado
berrinche y se los devolvía. Una monada de niño.
Décadas después de aquello, las
tropelías del niño Millet se ventilan
en lo que se considera el juicio a toda
una época.
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Antoni Puigverd

Palau dels testaferros

S

no haver de tractar directament amb Ferrovial i amb les altres empreses, Convergència
no deixava rastre. Per això, per més que el
fiscal s’hi esforci, serà molt difícil d’atrapar
judicialment Convergència per aquest capteniment. Penalment, no n’hi ha prou amb
sospites o declaracions interessades. Calen
documents probatoris.
El capteniment de Convergència en el cas
Palau fa pensar en la novel·la de Patricia

El capteniment de CDC
en el cas Palau fa pensar en la
novel·la de Patricia Highsmith
‘Estranys en un tren’
Highsmith Estranys en un tren (que el gran
Hitchcock va convertir en pel·lícula). Guy i
Charles coincideixen en un vagó. Parlen
delsseusproblemes.LadonadeGuynolivol
donar el divorci; Charles no pot sofrir el seu
pare. “Ei! Quina idea que he tingut! Jo mata-

PATRICK LANDMANN / GETTY

egurament el judici del cas Palau no
permetrà aclarir si Convergència
feia servir Millet de testaferro dels
seus negocis bruts. Tal com diu l’argumentari convergent, la paraula dels bergants Millet i Montull no és creïble. Artur
Mas diu que es fia més de la paraula de
Daniel Osàcar, l’ancià tresorer, que no pas
dels expoliadors del Palau. Aquest argument, però, només és parcialment eficaç.
Certament: la traviata cantada al fiscal per
Millet i els Montull és molt descarada: intenten netejar els seus delictes escampant la
femta del Palau cap a un protagonista polític
mésapetitósperalfiscal,peralsmitjansiper
a l’Estat. Però hi ha un fet que no es pot obviar: si Millet i els Montull poden escampar la
femta és perquè n’hi ha indicis clars a la documentació del Palau. L’arxiu informàtic
“Daniel” per exemple. Pot ser que Millet i
Montull menteixin per salvar-se, però el
nom de Daniel posat en un arxiu és casual?
La casualitat no és probatòria, però fa molta
pudor.
També hi ha la xavalla que representen
aquests petits empresaris obligats a passar
pel Palau per cobrar feines que havien fet a Convergència. Un dels
moments autèntics del judici ha
estat la declaració de Rodríguez
Silvestre. En admetre que va fer
donacions a CDC per valor d’un
10%delasevafacturació,potserno
sabia que estava refutant l’afirmació que unes hores abans Artur
Mas havia fet a Jordi Basté: “No
analitzen les adjudicacions en obra
pública perquè saben que estan
ben fetes”. El pobre Rodríguez
Silvestre, soci d’unes empreses de
mailing i publicitat, va explicar
amb ingènua naturalitat per què
feia les donacions a CDC: per guanyar-se uns clients que, quan recuperessin el poder, podien donarlos molta més feina.
Aquesta és la resposta que el
fiscal (sent molt bo, està una mica
massa encantat d’haver-se conegut) no va saber donar al tresorer
Osàcar quan aquest va afirmar que
ell no coneixia de res els personatges de Ferrovial presents a la sala.
Esclar que no els coneixia! És
precisament per això que Millet i
Montull feien de testaferros! Eren
Millet i els Montulls els que, per tal
que els dirigents de Convergència
no s’embrutessin directament les
mans, feien de guants del partit. En

Norbert Bilbeny
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ré la teva dona i tu mataràs el meu pare! Ens
hem trobat en aquest tren i ningú no sap que
ens coneixem! La coartada de tots dos és
perfecta. Te n’adones?”. Variacions sobre
el mateix tema. Van dir Millet i Montull als
capitostos convergents: “Nosaltres ens emplenarem les butxaques, mentre vosaltres
pagareu campanyes. Tothom sap que ens
coneixem, però estem al temple de la catalanitat i, com que tots treballem per engrandir el país, no sospitarà ningú: la coartada
perfecta”.
Mas passeja per ràdios i platós fent-se la
víctima.Quejosàpiga,lavíctimademoment
és l’infeliç Rodríguez Silvestre, que, en un
país on els negocis (com va explicar el de
Ferrovial)esfanambcontactes,vaserseduït
i abandonat: arruïnat. Aquests dies en què
Convergència paga si més no la pena de telediari per aquests abusos, Pasqual Maragall,
que ja no pot entendre el que passa, obté una
certa justícia poètica.
Mas parla de persecució. Però jo, com
qualsevol català atent, puc aportar algunes
observacions. Vaig veure un centre cultural
que ho pagava tot en negre. En uns ajuntaments de l’Empordà em van ensenyar la tarja que deixava el Júnior:
amb aquells cognoms, no havia de
demanar res. Un dia (jo encara escrivia a El Punt i El País) em va trucar un veterinari per explicar-me
el frau durant la pesta porcina a
Vic: el vaig posar en contacte amb
Lluís Bassets, però la por a perdre
el rang a Agricultura el va fer tornar enrere. Un comprador freelance de l’Incasòl em va explicar les
martingales a l’estil Bárcenas de
dos consellers de la Generalitat i
d’unaltcàrrec:al’horadepublicarho,tambéesvaferenrere.Elsmeus
amics de Lleida em parlen de les
martingales al voltant de la segona
obra pública catalana: el SegarraGarrigues. Allà, els murris encara
amenacen els dissidents. Tothom
en sap, d’aquestes, però per portarho al jutjat calen documents.
“I el Partit Popular i el PSOE,
què?”, lamenten els meus amics
independentistes. Ja ho ha dit el
de Ferrovial: “El nostre negoci a
Madrid o a Andalusia era molt més
gran”.PotserperaixòArturMasva
concloure la seva entrevista de divendres amb en Basté amb els mateixos arguments que Mariano Rajoy. Aparentment estan als antípodes, però són exactament iguals.
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L’Audiència
Nacional jutja
avui el cas
Pretòria, vuit
anys després
 La justícia asseu
al banc dels acusats
antics càrrecs
de CDC i el PSC
L’Audiència Nacional inicia avui
el judici del cas Pretòria, una trama acusada de requalificar terrenys a canvi de comissions,
per la qual seuen al banc dels acusats antics càrrecs de CDC i el
PSC, alguns de llarga trajectòria.
POLÍTICA 15 i EDITORIAL

El tèxtil
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supera una
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consoliden l’ocupació
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Sota l’ombra de la corrupció

El judici de Pretòria arriba avui, vuit
anys després, a l’Audiència Nacional
NINOTS

A la nòmina d’acusats hi figuren expolítics tant del PSC com de CDC

TONI
BATLLORI

tució a CDC, que recompensava
el donant amb la concessió
d’obra pública. I també mentre
assistim al degoteig de novetats
del sumari batejat com del 3%,
en què s’acusa Convergència
de finançar-se il·legalment mitjançant adjudicacions fraudu-

SANTIAGO TARÍN
Barcelona

La justícia està polititzada. Potser. Però el que és segur és que
jutges i fiscals han irromput al
galop en la vida política arran de
la corrupció. Avui comença a
l’Audiència Nacional un altre judici per la presumpta manipulació de les concessions d’obres
públiques a canvi de suborns,
l’anomenat cas Pretòria, que, encara que aprimat, porta al banc
dels acusats onze persones, entre
elles, i això és insòlit, expolítics
tant del PSC com de CDC. Més
llenya al foc per a una societat
que assisteix a un degoteig incessant de revelacions de pràctiques
corruptes.
A la nòmina d’acusats hi ha
noms que en una altra època van
ser protagonistes de la política
catalana: Bartomeu Muñoz,
exalcalde de Santa Coloma de
Gramenet pel PSC entre el 2002 i
el 2009; Luis Andrés García, exdiputat socialista al Parlament
del 1980 al 1988 i sindicalista de
renom; Macià Alavedra, exconseller de diversos departaments
durant els governs de Convergència a la Generalitat, i Lluís
Prenafeta, que va ser secretari
general de la Presidència de la
Generalitat i mà dreta de Jordi
Pujol al Govern. La Fiscalia Anticorrupció exigeix penes de 13
anys i tres mesos per a Muñoz,
d’11 per a García, i sis anys i nou
mesos per a Alavedra i Prenafeta.
La resta d’acusats són altres excàrrecs públics i empresaris beneficiats per les concessions.
I no serà un judici que es pugui
aïllar del moment actual. Té lloc
mentre en una altra sala de l’Audiència Nacional s’acusa Luis
Bárcenas, l’extresorer del PP, i a
l’Audiència de Barcelona, els saquejadors del Palau de la Música,
els ínclits Félix Millet i Jordi
Montull, que han confessat davant els tribunals que desviaven
fons dels patrocinis de la insti-

SUCOSOS GUANYS

La trama requalificava
terrenys i cobrava
comissions en
paradisos fiscals
COINCIDÈNCIA DE CASOS

Pretòria va esclatar
tres mesos després
que es conegués
l’escàndol del Palau
MANÉ ESPINOSA / ARXIU

Bartomeu Muñoz, exalcalde de Santa Coloma, a la sortida de la presó el 29 de desembre del 2009

Els altres caiguts
ANÀLISI
Jaume
V. Aroca

El cas Pretòria ens va descobrir
que la corrupció fa amics estranys. En cert sentit va ser un
xoc. Al mateix sac dels imputats
hi havia els patriotes de l’upper
Diagonal, els intocables del totxo
i els militants socialistes de Santa
Coloma. Vam descobrir també
com les imatges de televisió
constituïen per si mateixes
una pena dictada anticipadament, vuit anys abans –vuit– que
el jutge dicti sentència.
Sense la mínima intenció de
construir un eximent moral, el

cas Pretòria torna a la nostra
taula amb la seva dosi de commoció gairebé esgotada. Els esdeveniments d’aquests últims anys
han posat a prova la nostra capacitat de sorpresa. Des que Alavedra, Prenafeta, Barto Muñoz i
Luigi van ser detinguts el 2009,
el nombre de casos de corrupció
descoberts ha crescut proporcionalment al sentiment de fatalitat:
no té remei. Però aquest mateix
fatalisme s’ha acarnissat també
amb les víctimes del cas. La
detonació de Pretòria va afectar
no només els onze que s’asseuran
avui al banc dels acusats de l’Audiència. Hi ha els imputats detinguts que el jutge va exonerar en
el curs de la instrucció; testimonis de càrrec que van ajudar la

policia: familiars i amics dels
acusats que van patir les conseqüències de l’ona expansiva.
A tots ells Pretòria els va canviar
la vida: va truncar carreres professionals, va causar depressions,
ruptures, acomiadaments molt
poc procedents... És possible que
mentre la corrupció continuï
tenint aquest caràcter fatalment
endèmic en aquest país, ningú
no repari en aquests caiguts
diguem-ne col·laterals de l’acció
judicial. Però si alguna vegada
aconseguim que la corrupció
deixi de desbordar-nos i podem
parar-nos a contemplar tots els
seus efectes devastadors, haurem de seure a pensar en els
pal·liatius que mereixen les seves
víctimes que, de debò, ho són.

lentes de contractes.
El cas Pretòria es va fer públic
el 27 d’octubre del 2009 (el del
Palau, el 23 de juliol del mateix
any, quan la Fiscalia va escorcollar la institució), dia en què la
Guàrdia Civil va entrar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. En els mesos següents es
va arribar a una vintena d’imputats i nombroses operacions urbanístiques sota sospita, tot i que
al final han quedat en la causa
onze acusats i tres negocis immobiliaris, a més dels suborns a
funcionaris públics.
En la interlocutòria de conclusió de la causa, el jutge Pablo Ruz
descrivia una mecànica semblant
per a tots els casos que consistia
en el tràfic d’influències per
aconseguir l’adjudicació de terrenys, posteriorment canviar
l’adjudicatari i requalificar-los
per després vendre’ls a un preu
més alt. A canvi, viatjaven en el
trànsit sucoses comissions, els
receptors de les quals s’amagaCONTINUA A LA PÀGINA 18>>
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Pedro Azpiazu, ha fixat aquest
dimecres com a termini màxim
per tancar un preacord que li
permeti salvar els comptes amb
un dels grups de l’oposició. Encara que oficialment nacionalistes i
socialistes encara no donen res
per fet, la resta de partits assumeixen que el soci amb més opcions és el Partit Popular.
Marzo,
2017 és imLa 13
fotografia
resultant

clima polític és millor que
que des de Sabin Etxea insistei- cionalistes per aplanar el terreny
al conjunt de l’Estat. A
xen que són dues esferes autòno- al ministre d’Hisenda, Cristóbal
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drid i Bilbao també hi ha jugat
un
voltant de la qüestió terricost polític d’un
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torial, al País Basc l’agenamb els populars al Congrés sem- paper destacat la vicepresidenta
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pre que el fruit
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La petició majoritària
sigui prou sucós per a la majoria enz de Santamaría.
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En la mateixa línia, el presi- piazu començarà una segona
dent Mariano Rajoy també va as- ronda de contactes amb els grups

Fiscal i defenses
miren de negociar un
acord per al cas Pretòria
>> VE DE LA PÀGINA 15

ven mitjançant un entramat financer que se servia de paradisos
fiscals. De fet, la investigació es
va estendre a sis països: Costa Rica, els Estats Units, Portugal,
Alemanya, Suïssa i Andorra. El
magistrat també reflectia els
guanys dels acusats: Prenafeta,
quinze milions d’euros; Alavedra, sis milions; García, gairebé
sis milions, i Muñoz, gairebé dos
milions.
Finalment, les operacions suposadament fraudulentes es van
desenvolupar a Santa Coloma de

Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. A més a més,
el fiscal també acusa per l’adjudicació del contracte de neteja
d’edificis públics i centres docents a Santa Coloma. La Guàrdia Civil, en les seves indagacions, va arribar a constatar com
Muñoz rebia un sobre de l’empresari beneficiat en un bar. En
aquestes investigacions també es
van fer nombroses intervencions
telefòniques, que van reportar
suculentes i escandaloses converses entre els acusats.
Pretòria va revelar que, a l’hora
dels negocis, la militància políti-

ca no és tan important, ja que
aquí trobem personatges de pes
al PSC i a CDC, en una mena de
transposició del que en política
es va dir sociovergència al costat
fosc de l’especulació, al qual també s’unien empresaris a la recerca de contractes avantatjosos.
Aquesta trama va viure del 2000
al 2009, segons el jutge Ruz, amb
un personatge que el fiscal anomena aconseguidor, Luis Andrés
García, amb qui es van concertar
Alavedra i Prenafeta per obtenir
beneficis econòmics.
Més peculiaritats: segons es
descriu a la causa, Luis Andrés
García es va servir d’una companyia holandesa per cobrar una
comissió, ARD Choille. Doncs
bé, aquesta firma, instrumental,
també va sortir a col·lació en les
indagacions que se segueixen a
l’Audiència Nacional sobre el
presumpte blanqueig de capitals
d’Oleguer Pujol Ferrusola.
El que es pot llegir a la causa
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XAVIER GÓMEZ / ARXIU

Lluís Prenafeta

totes dues parts saben que encara
tenen marge per intercanviar documents i llimar diferències. El
debat de totalitat està previst per
a finals de mes i, si els comptes
superen aquest primer tràmit, es
debatran en el seu conjunt
durant la segona setmana d’abril.
Abans, dissabte vinent, el PP basc
celebrarà el seu congrés regional.

Pretòria s’assembla molt al que
està posat en negre sobre blanc
en altres sumaris de corrupció. A
partir d’avui, Pretòria arriba a judici. En les últimes setmanes, fiscal i defenses han estat negociant
un acord, que passaria per rebaixes de penes i pagaments de voluminoses multes, tot i que no és
segur que aquests contactes arribin a bon port. La veritat és que
els antics polítics que s’asseuran
al banc dels acusats ja no tenen
cap paper en la vida pública. Alavedra i Prenafeta, que al seu dia
s’incloïen a l’anomenat sector
negocis de Convergència, no tenen rellevància en la formació, i
Muñoz i García han estat abandonats pel PSC i es tracta de personatges amortitzats. Pretòria és
una altra gota a la persistent pluja de casos de corrupció a la qual
assisteixen els ciutadans, una altra irrupció de la justícia en la
política. Més llenya al foc de la
indignació.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 147

TV3

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los exdirectivos de Ferrovial acusados en el caso
Palau niegan haber pagado comisiones a CDC a
cambio de obra pública.
Los exdirectivos de Ferrovial acusados en el caso Palau niegan haber pagado comisiones a CDC a cambio de obra pública. En cambio
dos empresarios han admitido haber falsificado facturas para cobrar a través del Palau trabajos realizados para el partido.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 54

TV3

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas niega las acusaciones sobre la presunta
financiación irregular de CDC a través del Palau y
se muestra dispuesto a comparecer en el
Parlamento de manera urgente para dar
explicaciones.
Artur Mas niega las acusaciones sobre la presunta financiación irregular de CDC a través del Palau y se muestra dispuesto a
comparecer en el Parlamento de manera urgente para dar explicaciones. Decl. Artur Mas.
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RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : VERSIO RAC 1
DURADA : 830

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Caso Palau.
Caso Palau. Hoy dos empresarios han confesado haber facturado al Palau trabajos para CDC. Han asegurado durante el juicio que
CDC les obligó a falsificar las facturas para simular que eran trabajos para el Palau. Los empresarios de Ferrovial han seguido el guión
y han negado haber dado comisiones a CDC a través del Palau para conseguir obra pública. Decl. empresarios juicio caso Palau.
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RAC 1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : VERSIO RAC 1
DURADA : 253

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Caso Palau.
Caso Palau. Artur Mas ha pasado por los micrófonos de RAC 1. Mantiene que CDC no ha recibido comisiones de constructoras a
cambio de adjudicarles obras. El ex presidente cree que Millet y Montull se lo han inventado para salvarse y ha desafiado a la Fiscalía
a encontrar los contratos de obras que se habrían otorgado a dedo. Decl. Artur Mas; Joan Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 48

Cadena Ser

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La oposición reclama responsabilidades políticas
después de que dos empresarios hayan admitido
en el juicio del caso Palau que facturaron al Palau
de la Música trabajos que habían hecho para CDC.
La oposición reclama responsabilidades políticas después de que dos empresarios hayan admitido en el juicio del caso Palau que
facturaron al Palau de la Música trabajos que habían hecho para CDC. Decl. Miquel Iceta.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 116

TVE1

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas reitera su confianza en el extesorero de
CDC, Daniel Osácar, y niega la financiación irregular
del partido tras las acusaciones de esta semana en
el juicio del caso Palau.
Artur Mas reitera su confianza en el extesorero de CDC, Daniel Osácar, y niega la financiación irregular del partido tras las acusaciones
de esta semana en el juicio del caso Palau. Pero la sombra de la duda es tan alargada que amenaza su posible regreso a la primera
línea política. Decl. Artur Mas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 39

BTV

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas pide comparecer en el Parlamento la
semana que viene para dar explicaciones sobre las
acusaciones de financiación ilegal de CDC que se
han hecho esta semana en el juicio del caso Palau.
Artur Mas pide comparecer en el Parlamento la semana que viene para dar explicaciones sobre las acusaciones de financiación ilegal
de CDC que se han hecho esta semana en el juicio del caso Palau. El Consorcio del Palau de la Música también se reunirá la semana
que viene a instancias del Ayuntamiento de Barcelona para discutir sobre la estrategia jurídica en el juicio.
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QUÈ ÉS LEGAL I QUÈ NO Davant l’impacte del cas Palau, l’excoordinador de CDC Francesc Sánchez està segur que la Fiscalia no podrà provar
l’acusació de finançament irregular a partir de l’adjudicació d’obra pública i, a més, reivindica que reunir-se amb empresaris «no és un delicte»

L’excoordinador de CDC creu que no es
podrà provar el finançament irregular
Francesc Sánchez està convençut que la Fiscalia no podrà demostrar que la formació adjudicava obra pública a canvi de
comissions Assegura que les reunions entre polítics i empresaris «no són delicte» i defensa l’honestedat de l’extresorer Osàcar
EFE BARCELONA

n L’excoordinador de CDC Francesc Sánchez creu que la Fiscalia
no podrà provar que el partit adjudiqués obra pública a empreses
a canvi de comissions. En una entrevista a Rac, l’exdirigent va assegurar ahir que «a CDC se la jutja
per comissions per obra pública i
ni hem vist ni es veurà que la Fiscalia aporti cap prova en relació
amb l’obra pública».
En aquest sentit, va subratllar
que de tot el que s’ha dit fins ara
en el judici del cas Palau no hi ha
res que demostri un presumpte finançament irregular del partit.
Sánchez va remarcar que defensa
«l’honestedat del senyor Daniel
Osàcar –extresorer de CDC– i crec
que la gent de Ferrovial i de les
empreses que han reconegut haver fet alguna cosa amb relació a
les seves factures, d’Osàcar no en
parlen i per tant tinc una absoluta
tranquil·litat».
L’excoordinador de CDC també va qüestionar què té de dolent
que els polítics es reuneixin amb
empresaris. «Es diuen moltes coses, es planteja que hi ha hagut

reunions amb molta gent», però
«a hores d’ara que jo sàpiga reunir-se no és delicte, que algú et
vingui a veure no és delicte, que
un empresari visiti un polític no
és delicte. Arribarà un moment
que ningú no podrà sortir al carrer
ni podrà dir res», va afegir.
Sánchez també va apuntar que
a CDC se la pot jutjar «per les coses que ha fet CDC», però no «pels
interessos o ambicions d’empresaris o de persones concretes».
«L’última època de CDC jo vaig
ser qui va decidir que no rebíem
ni una donació més. Per què? No
perquè sigui legal o il·legal, sinó
perquè èticament això la gent no
ho entén. L’estructura de la pròpia
societat ha canviat en aquest sentit», va defensar. En aquesta línia,
Sánchez va opinar que «una cosa
és l’ètica i l’altra, la justícia o la legalitat, i vam eliminar les donacions perquè vam considerar que
s’havia de canviar de model de finançament del partit».
Vives i Vilajoana al cas 3 %
Paral·lelament, la Guàrdia Civil situa l’extinent d’alcalde de Barce-

EFE

L’excoordinador de Convergència Francesc Sánchez (a l’esquerra)

lona Antoni Vives i l’exsecretari
general de Presidència de la Generalitat Jordi Vilajoana entre els
contactes d’empresaris investigats en la causa del  .
Així consta en la documentació
recollida per la Guàrdia Civil a
partir dels registres practicats a
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l’empresari Francesc Xavier Tauler, tant al seu domicili particular
com a la seu de l’empresa Copisa,
de la qual era conseller delegat.
Totes aquestes diligències practicades per la Guàrdia Civil formen
part del sumari del cas del  , a
què va tenir accés Efe.

L’institut armat informa d’una
anotació manuscrita trobada a
l’agenda de Tauler en què fa constar, en relació amb una futura adjudicació del Consorci d’Educació de Barcelona: «hem quedat
bé. Cal mirar de fer una gestió
amb Vives», en referència al tinent
d’alcalde, que va ser detingut el 
de febrer en una operació de la
Guàrdia Civil i Anticorrupció sobre el  . El contracte a què es refereix l’anotació, segons la Guàrdia Civil, és l’adjudicació del manteniment d’escoles a Barcelona.
Entre la publicació de la licitació del Consorci d’Educació de
Barcelona, el novembre del ,
i l’adjudicació del contracte, el
juny del , la Guàrdia Civil
acredita pagaments de Copisa a la
Fundació Fòrum Barcelona, vinculada a CDC, per . euros i
també de Copisa a la fundació
CatDem. L’agenda de Tauler inclou dues anotacions manuscrites que relacionen l’extresorer de
CDC Andreu Viloca, a qui Anticorrupció dóna un paper clau en la
trama, amb l’Ajuntament de Barcelona.
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Errejón compara el cas Palau
amb la suposada «caixa B» del PP
Albiol creu que l’expresident

Mas s’hauria de retirar de la
vida política per tenir la
credibilitat «pel terra»
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ El secretari d’Anàlisi Estratègic
de Podem, Íñigo Errejón, va comparar ahir la presumpta corrupció
que està esquitxant aquests dies
CDC pel cas Palau amb el suposat
finançament irregular de PP de
Madrid i la seva relació amb la trama Púnica que està sent investigada actualment pel jutge Velasco. Així es va pronunciar Errejón
davant els periodistes després de
l’acte commemoratiu a les vícti-

mes dels atemptats de l’-M celebrat a l’estació madrilenya
d’Atocha en el seu tretzè aniversari.
Per a Errejón, la vinculació de
l’antiga Convergència Democràtica de Catalunya amb el cas Palau
«s’assembla molt al mateix entramat mafiós que, suposadament
segons el jutge Velasco, s’havia
produït a la Comunitat de Madrid
amb Fundescan, que és la baula
que uneix la Gürtel i la Púnica».
Es va referir així al cas de corrupció que afecta el Palau de la
Música de Catalunya, que està
sent jutjat aquests dies, i a la seva
vinculació a un presumpte finançament il·legal de CDC i, al seu
torn, a la investigació que lidera el

jutge de l’Audiència Nacional Eloy
Velasco també sobre un suposat
finançament irregular, aquesta
vegada del PP de Madrid.
«Les elits i els partits polítics
tradicionals, que sobre altres temes estan molt barallats, quan es
tracta d’utilitzar les institucions
públiques com un botí de saqueig
i de repartiment per finançar-se
ells i per als seus interessos privats, s’assemblen molt», va afirmar Errejón.
Segons el seu parer, no és un
problema d’alguns partits polítics
en concret, sinó que és un símptoma de «la crisi democràtica» a
Espanya, ja que es tracta d’un
«modus operandi que s’assembla
molt». Per això, va continuar, «fan
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falta transformacions profundes
de transparència», més mitjans
per a la Justícia i la modificació del
Codi Penal perquè no prescriguin
determinats delictes de corrupció. Ha demanat també «que no
es barregi» la qüestió sobiranista
catalana amb la corrupció que esquitxa alguns partits, ja que són
«problemes diferents i exigeixen
solucions diferents». «No creiem
els que intenten no parlar de la
qüestió territorial tapant-la amb
la corrupció ni els que intenten no
parlar de la corrupció tapant-la
amb la qüestió plurinacional», va
asseverar.
Albiol: «Mas ha de plegar»
El coordinador general del PPC,
Xavier García Albiol, va considerar que l’expresident de la Generalitat Artur Mas s’hauria de retirar de la vida política ja que el cas
Palau ha fet que «la seva credibilitat estigui pel terra». «Des d’un

punt de vista polític i institucional,
Mas està totalment desacreditat»,
va continuar Albiol, que ha reclamat al PDeCAT que decideixi si
l’expresident de la Generalitat «és
encara un actiu i un referent del
partit». Sobre unes possibles irregularitats a l’Ajuntament de Girona en època de Carles Puigdemont, el coordinador general del
PPC es va mostrar més ambigu i
va negar tenir-ne constància.
Candidat a presidir el PPC
Albiol va ser elegit ahir candidat a
la presidència del PP català amb
el ,  dels vots dels militants,
en allò que ell mateix va qualificar
d’un «suport aclaparador» al seu
projecte, que té com a principal
objectiu «ser referència de tots els
catalans no independentistes».
En la seva primera compareixença després de l’elecció, Albiol ha
agraït «l’important suport» dels
militants.
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El nostre món és el món
Juan Tapia

EL 3% SENTENCIA ARTUR MAS
El líder independentista ha negat des de l’any 2005 el que la confessió de Fèlix
Millet ara ha acreditat, que CDC es finançava amb comissions sobre l'obra pública
■ En un acalorat debat parlamentari, en el ja
llunyà , el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, que presidia un tripartit d'esquerres (PSC, ERC i ICV), li va dir a Artur Mas,
llavors líder de l'oposició i que havia perdut el
poder al : «Vostès tenen un problema que
es diu el ». Era una clara al·lusió a un rumor
estès: que durant la seva etapa de govern CDC
s'havia finançat cobrant un  de l'adjudicació
d'obra pública. L'assumpte es va acabar diluint
perquè Mas -en una reacció irada- va amenaçar de retirar-se de l'elaboració d'un nou Estatut, assumpte prioritari per al tripartit.
Quatre anys després (estiu del ), la Policia va escorcollar, per ordre judicial i després
que Hisenda detectés retirades molt freqüents
de bitllets de  euros, el Palau de la Música
-una de les grans institucions culturals catalanes- i es va descobrir que el seu president, Fèlix
Millet -pertanyent a una de les grans famílies
catalanistes-, havia sostret de la institució ni
més ni menys que uns  milions d'euros. Per
evitar la presó, Millet va fer una confessió parcial i va tornar uns tres milions.
Va ser un escàndol majúscul perquè al Consorci del Palau participaven, a més d'una fundació privada -a la qual representava Millet i de
la qual formava part el bo i millor de la burgesia
catalana-, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.
Ja en els primers moments va haver-hi indicis que part dels diners distrets havien anat a
CDC. El Palau rebia donacions amb finalitats
culturals d'empreses constructores que en part
encobrien comissions per obra pública concedida per la Generalitat. I, després d'una petita
desviació de capital per «la feina feta» de Fèlix
Millet i el seu segon, Jordi Montull, el Palau feia
arribar aquests fons a CDC i també pagava factures d'algunes empreses per serveis prestats al
partit en el poder. A més, les relacions de Fèlix
Millet amb CDC eren conegudes i Xavier Millet, germà del defraudador, havia estat el candidat del partit a l'alcaldia de Barcelona.
Però tot eren filtracions judicials i el líder de
CDC, Artur Mas, va negar amb total rotunditat
-fins i tot davant d'una comissió d'investigació
del Parlament- que CDC s'hagués lucrat a través del Palau. No obstant, la investigació judicial apuntava clarament a Daniel Osàcar, tresorer de CDC, i Mas, tot i que fins fa pocs dies
ha manifestat una total confiança en el seu tresorer, va traçar una última -encara que bastant
pintoresca- línia de defensa: els estatuts de
CDC donen al tresorer llibertat absoluta en la
gestió econòmica, podia fins i tot liquidar tot el
patrimoni del partit, de manera que ni ell ni
CDC podrien ser mai culpables de la gestió
d'Osàcar.
CDC estava sota sospita des de , però la
instrucció del cas -no entro en detalls- va ser
molt lenta i així va poder emprendre la marxa
cap a l’independentisme al  -i afrontar la
confessió de Pujol a l'estiu del - sense
afrontar el cas Palau. I Mas va arribar a assumir
a les eleccions del  i a les plebiscitàries del
 el paper d’«alliberador» de Catalunya.
Però ara, amb vuit llargs anys de retard, ha
començat el judici i ja en la primera sessió tant

Artur Mas, expresident de la Generalitat. DdG

L'escàndol va ser majúscul
perquè el Palau de la Música era
una de les primeres institucions
culturals de Catalunya
La vella Convergència quedarà
molt tocada i l'ERC d'Oriol
Junqueras es veu reforçada en
el seu intent de liderar el
moviment independentista
Fèlix Millet com Jordi Montull han cantat «la
Traviata»: part dels diners sostrets del Palau
-uns sis milions dels - havien anat a les arques de CDC. I tot i que Daniel Osàcar ho nega
tot i encara no hi ha sentència, els fets semblen
irrebatibles. Maragall tenia raó quan fa dotze
anys va afirmar -sense presentar proves- que
CDC es finançava amb el . Encara que en el
cas Palau Montull ha confessat al fiscal que la
comissió va pujar del  al  perquè CDC necessitava més diners. I hi ha una altra causa judicial separada, que apunta a gent molt propera a la cúpula de CDC, que confirmaria aquesta
forma de finançament. A més, estem no només davant d'un mecanisme il·legal i repetit de
finançament irregular, sinó també davant l'associació del partit governant a Catalunya durant molts anys -el que s'erigia en defensor de
l'ordre i la catalanitat- amb un confés defraudador que robava diners del Palau per als seus assumptes privats, des de viatges exòtics a diverses obres i reformes als seus domicilis passant
per les factures dels casaments de les seves
dues filles. Quines conseqüències polítiques
tindrà el judici a Millet? Una anàlisi ràpida i
precipitada detecta les següents:
Una. Artur Mas no seguirà a la vida política i
-contra el que volia- no podrà ser novament
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candidat a la presidència de la Generalitat.
Dos. Després del cas Pujol i el cas Palau, la
vella CDC, transformada avui en PDeCAT,
afronta una vida molt difícil. La nova coordinadora del Partit Demòcrata, Marta Pascal, haurà de trencar amb el passat -Artur Mas és encara president del partit- o caure víctima dels pecats de l'etapa anterior.
Tres. Encara que Marta Pascal -que té forta
personalitat i representa una nova generacióaconsegueixi apartar Mas i la seva camarilla, el
futur no és gens brillant, almenys a curt termini. Ja en les últimes eleccions -les legislatives
del - va ser només el quart partit en vots
-darrere de la coalició que lideren Ada Colau i
Podem, d'ERC i del PSC-, tot i que -per la seva
presència a les províncies amb menor població- va aconseguir un diputat més que els socialistes.
Quart. El lideratge de l'independentisme
passarà -ja estava succeint- a ERC, que lidera
Oriol Junqueras i que, en principi, té posicions
més radicals i a l'esquerra. Però Junqueras s'està demostrant un polític pragmàtic i en els propers mesos pot inflexionar el full de ruta independentista. De totes maneres, el xoc de trens
entre la Generalitat i l'Estat per la celebració
d'un referèndum d'autodeterminació serà molt
difícil d'evitar.
Cinquè. El prestigi de l'independentisme
no surt enfortit però és agosarat mantenir que
la finalitat de Mas sigui un cop mortal a un
moviment que ha doblat el seu suport social
des de . La fi de Mas tanca una etapa,
però l'independentisme continuarà sent una
força rellevant a Catalunya. Excepte, és clar,
que algun partit espanyol, o no independentista, sigui capaç d'esbossar i portar a la pràctica una oferta més suggestiva per a la majoria dels catalans, que ha d'incloure com a mínim una part del , que va votar a formacions separatistes a les eleccions plebiscitàries de . I això és una cosa que ara per ara
sembla bastant remota.

PAÍS : Spain
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TELE 5

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Cataluña, las revelaciones conocidas esta
semana en el juicio del Caso Palau y los detalles del
sumario del 3% están estrechando el cerco contra
los principales dirigentes de la antigua ....
En Cataluña, las revelaciones conocidas esta semana en el juicio del Caso Palau y los detalles del sumario del 3% están estrechando
el cerco contra los principales dirigentes de la antigua Convergencia. El actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha
participado hoy en distintos actos públicos. Sigue sin responder a los periodistas. Decl. Carles Puigdemont; Jordi Montull; Artur Mas.
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Director de
orquesta

Gustavo Dudamel afrontará desde hoy en el Palau de la Música
Catalana el espectacular desafío
de dirigir las nueve sinfonías de
Ludwig van Beethoven en cinco
conciertos seguidos, dos de ellos
el mismo
La expectación
12día.
Marzo,
2017 es
máxima.

Gobierno en
Melilla

Timberwolves
de Minnesota
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con toda clase
de medios en la lucha contra
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€
las mafias que trafican con la
inmigración ilegal. El delegado
ÁREA: 373 CM² del Gobierno defiende una política común comunitaria en este
sentido y tiene razón.
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El base español está cuajando su
La ex vicepresidenta y miembro
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mejor temporada en la NBA.
Su
del Consejo de Estado muestra su
compromiso social en LA RAZÓN.
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Fernández de la Vega afirma que
en los resultados de su equipo,
«la igualdad es esencial para el
como en la meritoria victoria
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desarrollo de España y Europa» y
ante los Warriors de Golden State
asegura que la violencia «se ataja
con su decimoquinto doble-docon medidas públicas».
ble (17 puntos y 13 asistencias).

EL ARTÍCULO 155
CLAVES
Josep Ramon
BOSCH
Félix Millet fue escogido por aclamación presidente del Orfeó Catalá en la
asambleageneraldesociosenoctubre
de 1978 y emprendió la restauración
del Palau de la Música, que se encontraba en un estado lamentable. En
1983 creó un consorcio formado por
la Generalitat, el Ayuntamiento y la
Diputación que le dio plenos poderes
para gestionar el dinero de las obras.
En julio de 2009 fue destituido de su
cargo debido a la querella presentada
por la fiscalía de Barcelona por apropiación indebida y falsedad. «Somos
unas 400 personas, nos encontramos
en todas partes y siempre somos los
mismos», sentenció Millet a los auto-

Fundación Mujeres por África

res del libro «El Oasis Catalán», en referenciaalasociedadcivilcatalanaque
controla Catalunya desde finales del
siglo XIX. Presidente de l’Agrupació
Mutua, Presidente de Bankpyme,
miembro de la Junta de la Fundació F.
C. Barcelona, del Patronato del Liceu,
del consejo administrador de La Caixa,
de la Fundación Pau Casals. Su hermano Xavier Millet fue el primer candidato de CDC para liderar el Ayuntamiento de Barcelona. Un catalán nacionalista con pedigrí. El presunto autor del
saqueo del Palau de la Música, estudió
en la exclusiva escuela Virtèlia junto a
Jordi Pujol, Pasqual Maragall y otros
protagonistas de la reciente historia de
Catalunya, que fueron el núcleo que
propulsó el relato secesionista. El padre de Millet fue el fundador en 1961
de la principal organización de agitación separatista en Catalunya, «Om-

EN EL «CASO
PALAU» SE
ACUSA A CDC
DE EMBOLSARSE
SEIS MILLONES Y
MEDIO DE EUROS
EL ESTADO
DEBE
ESCOGER LA
VÍA DE LOS 155
KILÓMETROS
POR HORA
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nium Cultural», y se erigió en un personaje clave para la constitución de
«Banca Catalana», proveedor de recursos para la creación del entramado de
asociaciones para la llamada «construcció nacional dels Païssos Catalans», mecenas de cientos de personas
ávidas de colocarse en la sociedad civil,
bien sea en empleos públicos o en los
centros de poder de la Catalunya franquista que manejaban a su antojo,
dando trabajo, entre otros, a los padres
de Miquel Roca y de Pasqual Maragall.
Esta semana ha empezado el juicio
oral del macro proceso penal del saqueo en el Palau de la Música, un
fraude de 22 millones de euros y en el
que se acusa a CDC, a través de su
fundación, de embolsarse más de seis
millones y medio de euros y en el que
el personaje clave es el extesorero de la
Fundación Trías Fargas (después llamada CatDem) Daniel Osácar.
Millet no es un accidente. Millet es
la síntesis del problema que tenemos

Alcaldesa de
Barcelona

Ha decidido suprimir del callejero de la Ciudad Condal la plaza de
la Hispanidad, situada junto a la
Sagrada Familia. La plaza estará
dedicada a Pablo Neruda. Otro
paso más en favor de la ideología,
un paso menos para la convivencia entre los barceloneses.

en España. Millet resume a la perfección el grado de penetración de la corrupción y la destrucción del espíritu
emprendedor de los catalanes y que
está provocando la desaparición del
otrora rico tejido empresarial catalán.
En octubre de 2009 Jordi Pujol manifestó en el programa de TV3 «Els Matins»: «Estoy muy dolido con Millet
porque su actuación hace mucho
daño a Catalunya». El proceso separatista ponía la cuarta marcha. La quinta
la puso poco después de julio de 2014
cuando Jordi Pujol reconoció que su
familia tuvo en el extranjero una fortuna sin declarar. En los próximos días se
pone la sexta marcha de la desconexión con la complicidad de una
burguesía cobarde y el aplauso de los
mediosdecomunicaciónenCataluña.
No habrá marcha atrás. El choque es
inminente. Ante la aceleración del
proceso, el Estado debe escoger la vía
de los 155 kilómetros por hora. Que
tengamos suerte.
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Millet y otros acusados en
el caso Palau confirman las
comisiones ilegales a CDC
El pasado tuvo lugar la declaración más
esperada de los últimos años en un juicio en
Cataluña. El ex presidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet, confirmó ante la jueza,
por primera vez, que una constructora
pagaba comisiones a la emblemática entidad, que luego pasaban a CDC, a cambio
de la concesión de obras públicas. Millet
también admitió que se apropió de fondos
de las cuentas del organismo para gastos
particulares, como viajes y obras en su residencia de L’Ametlla del Vallès. Los otros dos
principales Jordi Montull y su hija Gemma,
ratificaron la versión de Millet sobre CDC.

Efe

La Caixa

El Barça consigue una remontada sin precedentes
Había decenas de eliminatorias en la Champions con un 4-0 en la ida, y jamás se había superado. Fue el Barça quien lo consiguió. En un partido que pasará a la historia del fútbol, y
del deporte, el conjunto azulgrana superó al PSG por 6–1. Con un equipo y, especialmente, un Neymar espectacular, el gran héroe fue el último goleador, Sergi Roberto.

Efe

Luces y sombras para
las mujeres
El medievo según el British Museum

Un año más, el 8 de marzo fue
el Día Mundial de la Mujer
Trabajadora. Se celebró
en la mayoría de países, y
Barcelona no fue la excepción. Hubo manifestaciones y
también un acto institucional
frente al Parlament. Mala semana: una mujer embarazada
fue apuñalada el viernes.

CaixaFórum inicia sus colaboraciones con el British
Museum de Londres con la exposición «Los pilares de
Europa», un increíble viaje al corazón de la Edad Media a
través de 263 objetos, de los siglos IV al XVI, con la intención
de romper todos los prejuicios y estereotipos que se han ido
construyendo alrededor de dicha era. Ni oscura, ni bárbara,
ni ignorante, la muestra abre todo un nuevo significado a la
época que vio formarse a la Europa actual.
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l cas Palau i el cas 3%, lluny
d’assemblar-se a la sèrie
nord-americana House of
cards en què el polític demòcrata Frank Underwood, encarnat
deliciosament per l’actor Kevin Spacey, ordeix sofisticades i intel·ligents
conspiracions, s’assemblen més a un
còmic de Mortadel·lo i Filemó.
Vegin si no com n’era de cutre l’assumpte. Fèlix Millet anotava en un
llibre de comptabilitat de despeses
domèstiques les seves maleses. Amb
diners sortits d’una caixa forta del
Palau, va saldar multes, va comprar
regals de casament, productes de
farmàcia i fins i tot raspalls de dents.
En el seu quadern també anotava els
presumptes pagaments a CDC fent
d’intermediari entre constructores
com Ferrovial i el partit convergent.
Aquesta setmana, també s’ha sabut,

Llarg termini
OLGA

Grau

Els caps
d’Osàcar
i Bárcenas

en el marc de la investigació del cas
del 3%, que polítics de CDC com l’exconseller Germà Gordó haurien demanat presumptament a empresaris el pagament de comissions a canvi de contractes d’obra pública i com
s’arreglaven els concursos.
En la trama han aparegut mitjons embotits de rellotges de luxe i
feixos de bitllets de 500 euros enrotllats en diaris en mans d’un exdirectiu de l’empresa pública Infraestructures.cat.
Tanta sordidesa fa pensar que,
lluny de ser davant un entramat subterrani de finançament il·legal d’un
partit, més aviat assistim a un funcionament molt estès, conegut i tolerat per àmplies capes de la societat,
fins i tot normalitzat, en què corruptors i corruptes s’intercanvien els
papers segons les circumstàncies.

Els tresorers dels
partits no són versos
lliures, obeeixen
ordres dels seus caps
I la plaga no només afecta CDC,
aquest dilluns comença el judici
pel cas Pretòria, que implica de nou
els convergents, però també el PSC.
S’asseuran al banc dels acusats els ex
alts càrrecs de CiU Macià Alavedra i
Lluís Prenafeta i l’exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu
Muñoz.
Crida l’atenció poderosament el
paper dels tresorers. Aquesta figura
en un partit és l’equivalent al director financer d’una empresa. Es tracta d’un càrrec de confiança del di-

rector general i del president, amb
escassa autonomia, la planificació
financera del qual obeeix al pla estratègic dissenyat per la cúpula.
¿Algú es pot creure que Daniel
Osàcar a CDC o Luis Bárcenas en el
cas de la caixa b del PP fossin versos
lliures? Per descomptat, pensar que
un partit rep diners il·legals a raig
sense que els seus màxims dirigents,
es diguin Mariano Rajoy o Artur Mas,
ho sàpiguen és tractar la gent d’estúpida. Perquè si fos així, hi hauria motius per acomiadar fulminantment
la cúpula.
Els Millet, els Montull o els Bárcenas de torn es quedaven una part de
les comissions per a ells. Però que siguin delinqüents no vol dir que no
obeïssin ordres. H
@olgagrau13

CREIXEMENT DE LA INDÚSTRIA DE LA CARN

Clúster porcí amb ombra
Riudellots de la Selva és el segon municipi europeu amb més porcs sacrificats: 5,6 milions
a l’any H La reforma de la llei de cooperatives intenta frenar la proliferació de falsos autònoms
ICONNA / JOAN CASTRO

ÀLEX HERNÁNDEZ
RIUDELLOTS

A tan sols 10 quilòmetres al sud de
Girona, s’ha creat un clúster del
sector porcí a Riudellots de la Selva. És el segon municipi d’Europa
en el rànquing de matança i transformació de porcs: cada dia prop
de 25.000 arriben a les seves càrnies, cosa que al cap d’un any signifiquen gairebé 5,6 milions de sacrificis. Només la població alemanya
de Rheda-Wiedenbrück, amb gairebé 30.000 porcs morts al dia, supera la catalana.
La potència dels tres escorxadors i transformadors (Friselva,
Norfrisa i Frigoríficos Costa Brava)
ha arribat a una exportació del 80%
i els mercats són tan llunyans com
el Japó, Corea del Sud, el Vietnam
i els EUA. Precisament, l’única càrnia espanyola que exporta carn de
capa blanca (la que no és embotit o
pernil ibèric) al mercat nord-americà és Frigoríficos Costa Brava. Les
peces de porc es congelen a les mateixes fàbriques i surten a través
del port de Barcelona.

Atur gairebé inexistent
La indústria porcina ha comportat que, per a una població censada de 2.000 persones, les càrnies
donin feina a més de 6.000 persones. «L’atur és gairebé inexistent»,
afirma amb orgull l’alcaldessa, la
convergent Montserrat Roura. El
pes de les càrnies és tan potent que
fa oblidar que Riudellots és la seu
d’un dels polígons industrials més
importants del sud de Girona. «No
tenim por de morir d’èxit per monocultiu empresarial. Tenim un polígon amb empreses de molts sectors i de moltes mides», detalla
Roura.
Malgrat això, Riudellots està
cuidant la seva imatge lligada al

tònoms a través de les cooperatives. I, en alguns casos, als de nòmina se’ls ha pressionat perquè passin a ser autònoms. Aquest model
de cooperatives és el que més polseguera aixeca.
«La riquesa que estan guanyant
les càrnies de Riudellots no s’està
invertint en les millores dels treballadors», afirma el coordinador de
la UGT-FICA a Girona, Miquel Prados. Només un terç dels treballadors són assalariats davant la pràctica majoria d’autònoms.
«El model cooperatiu és bo, però no pas de la manera com s’aplica a les càrnies, on vivim situacions d’abús i de falsos autònoms»,
diu el portaveu sindical. Detalla
que es cobren sous de 1.000 euros
bruts per a un autònom amb diferències salarials de base que arri-

Les empreses
càrnies donen
feina a 6.000
persones i
exporten el 80%

33 25.000 porcs diaris 8 Entrada d’un camió a la zona d’indústries càrnies de Riudellots de la Selva.

Alguns autònoms
cobren uns 1.000
euros bruts,
el 35% menys
que un assalariat

porc. Des de fa quatre anys organitza FiPorc (Fira del Porc), concebuda
com l’exhibició de la potència industrial del sector de transformació
del municipi.
Els 25.000 porcs diaris arriben a
Riudellots des de granges d’Aragó,
el País Valencià, Catalunya i el sud
de França en més de 150 camions.
«És veritat que és un trànsit constant, però no causen cap col·lapse»,
explica l’alcaldessa.
Pel representant de la patronal
gironina FOEG, Josep Collado, el
sorgiment d’aquest nucli porcí «és
extraordinari i és un referent que es
podria replicar en altres sectors». A
més, les càrnies de Riudellots «s’han
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modernitzat i estan al capdavant de
les innovacions, cosa que els ha permès arribar a mercats tan exigents
com els asiàtics». Gràcies a això, les
exportacions van pujar gairebé el
17% el 2016. Dels gairebé 20 milions de porcs sacrificats a Catalunya
el 2016, gairebé el 30% es van matar
a Riudellots.

Crítiques sindicals
Davant les macroxifres, la realitat
laboral és més conflictiva. Les càrnies de Riudellots ofereixen feines de
baix valor afegit a les cadenes i això
ha atret nombrosos estrangers als
quals es proposa treballar com a au-

ben al 35% en relació amb altres
companys de la cadena d’especejament i transformació. «Aquests
autònoms no tenen dret a vacances ni cobren els plusos, tot i fer la
mateixa feina que els seus companys assalariats».
La UGT assegura que tant les càrnies de Riudellots com la resta de
la patronal càrnia «tenen clar quin
model laboral volen: una relació
entre societats. Per un costat, les
cooperatives, i per l’altre, els escorxadors i transformadors». En
aquest model, el treballador autònom «està indefens, i més si és estranger, cosa que l’allunya més del
genuí model cooperatiu que es defensa des dels sindicats», detalla
Prados.
El Parlament va aprovar al mes
de febrer una reforma de la llei catalana de cooperatives, impulsada
per sindicats i alguns partits, per
acabar amb els abusos en la contractació d’autònoms i de les cooperatives en el sector carni. L’objectiu és equiparar els drets d’assalariats i socis de cooperatives. H

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 24

DIUMENGE
12 DE
MARÇ DEL6939
2017
TARIFA:

O.J.D.: 75564

€

E.G.M.: 462000

ÁREA: 245 CM² - 23%

12 Marzo, 2017
igacions
policials

Pàgines 22 a 24 LLL

EL CAS DEL DIC EST DEL PORT DE BCN,
SEGONS LA GUÀRDIA CIVIL
ABANS DE LA CONCESSIÓ D’UNES OBRES VALORADES EN 40 MILIONS
D’EUROS, HI HA REUNIONS ENTRE VILOCA, GORDÓ I CONSTRUCTORES
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El Port de Barcelona anuncia
cia
la licitació d’unes obres
de reforç ,del dic Est
del port, per valor
de 39,6 milions d’euros
El consell d’administració
del Port adjudica les obres a
una UTE formada per COMSA,
COPISA, ACSA i Arnó
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DESPRÉS DE L’ADJUDICACIÓ I DESPRÉS DE REUNIR-SE AMB VILOCA,
COPISA ENVIA DINERS A DUES FUNDACIONS VINCULADES A CDC
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EL PERIÓDICO

L’advocat de
CDC: «No s’ha
vist ni es veurà
cap prova
d’il·legalitats»
EL PERIÓDICO
BARCELONA

CDC, formació que jurídicament segueix existint, continua aferrada a
l’argument que no hi ha un sol contracte d’obra pública en què es pugui trobar la més mínima màcula
d’il·legalitat. L’advocat del partit,
Francesc Sanchez, va instar ahir la
Fiscalia Anticorrupció a aportar les
proves que demostren les presumptes comissions cobrades per Convergència a canvi d’adjudicacions
d’obres.
«A CDC se la jutja en aquest procés [el judici del cas Palau] per comissions per obra pública i ni hem
vist ni es veurà que des de la fiscalia es faci cap anàlisi ni s’aporti cap
prova en relació amb l’obra pública», va augurar Sanchez en una entrevista a RAC1. Al final d’una setmana explosiva per la confessió davant el tribunal de Fèlix Millet i Jordi
Montull, l’advocat convergent es va
aferrar a la seva condició de saquejadors del Palau de la Música per esprémer l’argument que ha utilitzat
Artur Mas en aquests últims dies: Millet i Montull menteixen com a estratègia per intentar atenuar les seves condemnes.

«Que un empresari visiti
un polític no és delicte»,
afirma Francesc Sanchez
I davant la confessió de dos empresaris que van utilitzar factures
falses per finançar CDC, Sanchez va
reafirmar l’«honestedat» de l’extresorer de CDC Daniel Osàcar. «Tant la
gent de Ferrovial com les empreses
que han reconegut haver fet alguna
cosa en relació amb les seves factures, d’Osàcar no en parlen», va subratllar obviant la dada que les suposades factures falses admeses davant
el jutge van ser anteriors a l’arribada
d’Osàcar a la tresoreria del partit.
Sanchez, que va
ser detingut i després posat en llibertat en el marc de l’últim cop policial
contra la trama del 3%, es va referir
així mateix a la declaració d’un testimoni protegit –empresari i donant
de fons de CDC– que va assegurar
que l’exconseller Germà Gordó li va
dir, uns anys després d’haver-se reunit amb Mas al seu despatx de la seu
de Convergència: «Tu no obeeixes.
Ara a qui no obeeixes és president, a
veure què passarà».
«Es diuen moltes coses, es planteja que hi ha hagut reunions amb
molta gent. Però, que jo sàpiga, reunir-se no és delicte, que algú et vingui a veure no és delicte, que un empresari visiti un polític no és delicte.
Arribarà un moment que ningú podrà sortir al carrer ni podrà dir res»,
es va queixar Sanchez. H
MAS, GORDÓ I EL 3% /
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Mas comparecerá en el Parlament para dar
explicaciones sobre el juicio del caso Palau
El ex president nega cualquier financiación ilegal a la antigua CDC y «pone la mano en el fuego» por Daniel Osàcar
Efe

insistió en que Millet y Montull
están acusando a CDC como parte de su operación de «sálvese
quien pueda».
Por su parte, el secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, reprochó a
Mas que «una vez ponga la mano
en el fuego y otra vez una estelada
sobre procesos judiciales», y
anunció por otro lado que el PP
catalán pedirá la comparecencia
del president Carles Puigdemont.
El coordinador de Acción Parlamentaria del PP catalán y secretario de Estado de Relaciones con

Joan PLANES - Barcelona

Entre el juicio por el expolio millonario de las cuentas del Palau
de la Música, y la presunta implicación de algunos cargos de CDC
en la trama de las comisiones del
3 por ciento, parece que no son
buenos tiempos para la formación nacionalista.
Con toda esta vorágine, el ex
president de la Generalitat y también de CDC, Artur Mas, negó
ayer, en una entrevista concedida
a la emisora RAC1, que la antigua
Convergència se financiara ilegalmente a través del Palau, y puso
la mano en el fuego por el ex tesorero y acusado Daniel Osàcar, al
tiempo que apuntó que a la Fiscalía le «interesa mucho atribuir
todos los males del mundo» a su
partido.
De hecho, Mas afirmó que «no
se esconderá», y avanzó que ya
pidió comparecer en el Parlament
la semana que viene para dar explicaciones sobre las acusaciones
vertidas contra CDC por los principales encausados en el caso
Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y
Gemma Montull.
Según fuentes parlamentarias,
el miércoles es una de las fechas

EL PP ANUNCIA QUE
TAMBIÉN PEDIRÁ LA
COMPARECENCIA DE
PUIGDEMONT
Artur Mas deberá dar explicaciones por las tramas de corrupción que asolan a la antigua CDC

que se están estudiando para que
comparezca Mas en la Comisión
de Asuntos Institucionales de la
Cámara catalana, después de que
hayan declarado ya todos los acusados en este caso.
Tras las acusaciones de financiación ilegal de CDC vertidas por

El 3 % implica al ex
president y a Gordó
L.R. - Barcelona

El empresario Josep Manel Bassols, investigado en el caso del 3v
por ciento contactó presuntamente con el ex president Artur
Mas, y el ex conseller de Justicia
Germà Gordó para interceder a
favor de su esposa, la magistrada
del TSJC Núria Bassols, antes de
que fuera fichada como responsable de Transparencia del Govern.
Según el sumario del caso del 3
por ciento, Bassols, directivo de la
constructora Oproler tras años en
la política municipal de CDC,
envió una carta en septiembre de

2011 a Mas para exponerle la «situación incómoda» en que se
encontraba y pedirle que intercediera a favor de él y de su esposa,
la magistrada del TSJC.
Una copia de esta carta fue localizada por la Guardia Civil en un
lápiz de memoria intervenido al
empresario tras su detención en
el marco de la investigación sobre
el supuesto cobro de comisiones
de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública, que dirige el
titular del juzgado de instrucción
número 1 de El Vendrell.
En la carta, Bassols indica a Mas
que su esposa necesitaba un «impasse temporal» de la plaza que

Fèlix Millet y Jordi Montull en el
juicio del Palau, Mas afirmó que
él «dará la cara· ante unas «sospechas» que dijo, sin embargo, « no
tienen fundamento».
El líder del PDeCAT remarcó
que la «radicalidad democrática»
del proceso soberanista debe ir

ocupaba en la sala civil y penal del
TSJC, «dado que ya lleva más de
doce años y han sido unos años
de mucha presión».
Bassols repasa su trayectoria, en
la que ha combinado su labor de
empresario con su incursión en
política, de la mano de CDC, y
destaca que fue alcalde de Anglès
y jefe de campaña de las municipales de Girona desde marzo de
2010 – con el actual president
Carles Puigdemont como alcaldable–, además de colaborar «con
un éxito notable» con la campaña
de las autonómicas de 2010, que
auparon a Mas a la presidencia de
la Generalitat.
El empresario menciona en la
carta a Germà Gordò y al histórico
diputado de CiU Ramon Camp,
que entonces era vocal del Consejo General del Poder Judicial, a
propuesta de CDC, según las mismas fuentes.
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«acompañada por la ejemplaridad», y subrayó que en un país
ejemplar los dirigentes «siempre
dan la cara» cuando aparecen
«sospechas».
Recalcó, sin embargo, que en el
juicio del Palau «se dice alguna
verdad y muchas mentiras», e

las Cortes constató la «confianza»
en las actuaciones de la Justicia.
«No me interesa la opinión de Mas
sobre altos cargos de CDC. Me
interesa la posición de los tribunales sobre estas personas». En
este sentido, Ciudadanos se expresó en la misma línea.

EL EX
CONSELLER DE
JUSTICIA GERMÀ
GORDÓ
Su nombre
parece ser que
aparece en la
polémica trama
de las comisiones
del 3 por ciento,
pero también en
el juicio por el
caso Palau, ya
que se le atribuyó
una reunión con
los principales
acusados
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Sota l’ombra de la corrupció

DAVID AIROB

Fèlix Millet arribant a la Ciutat de la Justícia envoltat d’un núvol de fotògrafs la setmana passada

Els acusats assenyalen l’extresorer de CDC sense apuntar a cap alt càrrec del partit

El dòmino del Palau
no arribarà al final
TONI MUÑOZ
Barcelona

La decisió dels Montull, que van
pactar amb la Fiscalia una confessió a canvi d’una rebaixa de pena,
haprovocatunefecteencadenaen
el judici del cas del Palau de la Música que s’ha començat a celebrar
aquesta setmana. Com si es tractés
d’un dòmino, les fitxes han anat
caient, una fent caure l’altra, posant sobre la taula confessions que
no havien vist la llum al llarg dels
vuitanysquehaduratlainstrucció
del cas. Tot i això aquesta cadena
d’esdeveniments no ha arribat a
tocar ara per ara cap alt dirigent de
CDC, el partit que, segons el fiscal,
amb el suport d’aquests reveladors testimonis, s’hauria beneficiat de les malifetes dels antics gestors d’aquesta institució.
La confessió de Fèlix Millet és
una bona mostra de com ha funcionat l’efecte dòmino. L’expresident del Palau de la Música, al cap
de pocs minuts d’asseure’s davant
el tribunal, ja va deixar entreveure
que tenia ganes de parlar. Primer
va fer referència a la carta que va
enviar al jutge el setembre del
2009 en la qual confessava el saqueig, per afegir després: “Vaig dir
tota la veritat, a excepció del tema
de Convergència”. Després de
l’avís va arribar una bomba política de profunditat dita amb paraules meditades: “Ferrovial feia donacions perquè els diners anessin
a CDC. No ho vaig dir en la meva
confessió, però aquesta és la veritat”. La primera peça del dòmino
haviacaigut.L’expresidentdelPalau de la Música sempre va mantenir el silenci respecte a aquesta

qüestió, però l’anunciada confessió del que va ser la seva mà dreta,
Jordi Montull, amenaçava de convertir la seva declaració en completament inútil i aquesta circumstància el va empènyer a ferho. Els seus advocats van intentar
arrencar un pacte amb el fiscal a
última hora, però aquest ja no el
necessitava per reforçar la tesi del
finançament irregular de CDC.
Amb els Montull en tenia prou.
Tot i això, Millet va fer el pas de
confessar en espera queel fiscal ho
tingui en compte i sol·liciti una pena menor que els 26 anys i mig que
inicialment demana per a ell. Segons fonts jurídiques la rebaixa és
factible, però en cap cas l’avantatge de la confessió li reportarà res
semblant al que obtindrà Gemma
Montull. Ella, que s’enfronta a una
altra penade26anysdepresó,ésla
pedra angular sobre la qual el fiscal Emilio Sánchez Ulled pretén

sostenir la seva acusació contra els
exgestors del Palau i CDC. L’anticipació de Millet –que va declarar
abans que els seus socis– va restar
protagonisme públic als Montull,
pare i filla, que també van confirmar els cobraments de comissions
il·legals al partit. “Vam passar del
3% al 4% perquè Convergència

al partit. Els diners en efectiu mitjançant el cobrament de xecs al
portador,lesdonacionsala fundació afí Trias Fargas i per mitjà de
factures falses que emetia al Palau
un grup d’empreses per treballs
inexistents o per serveis prestats a
CDC. Clac, clac, clac. Més peces.
Millet, Montull i Gemma Mon-

LES REVELACIONS

A L A C ONTRA

Els Montull van ser
la primera fitxa a
caure; després, Millet
es va afegir al joc

Osàcar, l’antic
administrador de
CDC, ho va negar
tot davant del jutge

volia cobrar més diners”, va subratllarJordiMontull.Una altrafitxa del dòmino va tornar a caure. I
en seguirien més.
Laquevaserex-directorafinancera va destapar les diverses vies
per les quals sortien els fluxos cap

tull van assenyalar l’extresorer
Daniel Osàcar com l’enllaç entre el
Palau i el partit. En les anotacions
intervingudes en la causa hi figura
el concepte de “pagaments a en
Daniel”, que van identificar amb
l’extresorer de CDC. Van assegu-

Un judici televisiu
Gairebé vuit anys després

que els Mossos escorcollessin el Palau de la Música,
l’Audiència jutja des de la
setmana passada Fèlix Millet i els seus socis per l’espoliació milionària de l’entitat que va dirigir. Però
també jutja CDC, que suposadament s’hauria beneficiat, igual com els saquejadors
confessos, dels fons que
arribaven al Palau, una de
les institucions culturals
amb més història de Catalu-

nya. La veritat és que, potser perquè els saquejadors
ja van confessar al seu dia
els seus delictes, pels quals
el fiscal demana penes de
presó, el judici del Palau ha
acabat convertint-se en un
judici al finançament de
Convergència Democràtica
de Catalunya i ha atret més
atenció dels mitjans de comunicació. De fet la ràdio
pública catalana va emetre
la setmana passada les declaracions dels inculpats a
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través d’un dels seus canals i
la televisió pública ofereix el
senyal institucional de la
Ciutat de la Justicia per un
dels seus canals d’internet.
Poques vegades, amb l’excepció dels judicis del 9-N,
havien assolit els tribunals
més rellevància mediàtica i
política. Caldrà veure si
aquesta atenció continua les
setmanes vinents, perquè la
sala té previst celebrar 55
sessions abans de pronunciar el vist per a sentència.

rarqueabanshavientractatambel
seu predecessor en el càrrec, CarlesTorrent,mortel2005.Milletva
relatar com l’extresorer es desplaçava al Palau a recollir un sobre
amb les donacions en efectiu i després Montull va explicar que Osàcar feia el mateix. Però ningú no va
apuntar més amunt.
La tesi acusatòria del fiscal afecta només Osàcar, encara que està
convençut que aquella manera de
finançar el partit va haver de tenir
el vistiplau d’un alt càrrec del
partit “que no ha pogut ser identificat”.
Els exresponsables del Palau
van confirmar haver mantingut
una reunió el 2005 amb Germà
Gordó a l’hotel Diplomatic després de la mort de Torrent, però
van parlar de “futbol i de política” i
no de comissions, van dir.
Elfiscaltampocnovafurgargaire. Assenyalar un càrrec de la cúpula de CDC que no estigui imputat hauria d’anar acompanyat de
proves que els vuit anys d’instrucció han estat incapaces de trobar.
Sánchez Ulled només hi insistiria
si tingués la certesa de poder obrir
una investigació paral·lela al cas
Palau. Per a la present causa amb
els testimonis de Millet, Montull i
Gemma Montull la seva tesi ja surt
reforçada. I a aquests cal sumar-hi
dos empresaris que van reconèixerhaverfalsificatfacturespercobrar del Palau serveis que van
prestar a CDC. Clac, clac, clac.
Elsimportsfacturatsalainstitució cultural van ser de 840.000 euros en el cas d’una de les societats
que va prestar serveis audiovisuals durant la campanya electoral
del 2004, i de 190.000 euros cobrats per feines de publicitat del
partit. Els empresaris van reconèixer el frau, però, qui de CDC els va
encarregar facturar les feines al
Palau? En tots dos casos es van escudar en persones que ja són mortes. Una de les instruccions la va
donar l’extresorer Carles Torrent,
segons va relatar l’administrador
d’Hispart, però quan el Palau va
deixar de pagar-lo després de la
seva mort, va trucar a la porta de
CDC, i Osàcar, el substitut, li va dir
que no en sabia res. L’altre empresari va assegurar que la facturació
al Palau la va negociar la seva antiga secretària, també morta. En cap
dels casos, els acusats no van anar
més enllà. El dòmino va caient fins
que es para.
En direcció contrària i amb una
força menys vigorosa, Daniel Osàcar i dos directius de Ferrovial van
intentar contrarestar la inèrcia del
dòmino: van reivindicar la legalitat dels convenis subscrits amb el
Palau. L’extresorer va negar les
acusacions de Millet i Montull i els
va acusar de mentir amb l’únic
propòsit de rebaixar la condemna
acostaseva.L’exresponsabledefinances del partit va defensar el
conveni firmat entre la fundació
TriasFargasielPalaudelaMúsica
com un mitjà per fomentar la cultura catalana gràcies a un partit
que disposa de la major implantació territorial, ja que era present
en més de sis-cents municipis de
Catalunya.
L’argument de la implantació
també va ser utilitzat per la constructora Ferrovial. L’ex-director
territorial de la companyia va justificar el pagament d’onze milions
d’euros per patrocinar el Palau
com una manera de guanyar visibilitat a Catalunya. El dòmino
continua avançant. Clac, clac, clac.
Però l’última peça continua
dreta.
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Sant Pancraç, desbordat
nant. La sospita és avui el marc
mental dominant i sant Pancraç
no hi pot fer res. El sant que ajuda
a tancar boques és sant Ramon
Nonat, que va ser martiritzat amb
un candau als llavis.
La societat catalana ha escoltat
amb molta atenció les confessions de Fèlix Millet i Jordi Montull en el judici del cas Palau i
tendeix a creure-se-les encara
que provinguin de dos homes
acorralats que busquen reduir la
condemna, mitjançant un pacte
amb el fiscal. Dos empresaris han
declarat en la mateixa direcció.
És la primera vegada que es produeixen confessions d’aquest tipus en un gran judici per un cas
de corrupció a Espanya. Un judici que ha trigat massa temps a celebrar-se i que ha generat una

ANÀLISI
Enric Juliana
Els idus de març estan sent especialment desfavorables per a
Convergència, el nom amb què
encara tothom identifica el principal partit de govern a Catalunya. Un partit poderós, ben ancorat en la societat i fins ara molt resistent a les adversitats. Trentatres anys al govern de la
Generalitat des que Josep Tarradellas va tornar de l’exili l’octubre del 1977 amb la nació catalana dins de la seva maleta.
(Un dia haurem de parlar
d’aquella maleta. L’audaç restauració de la Generalitat, amb soroll
de sabres al fons, no només va
contribuir a legitimar la monarquia i estabilitzar la transició. La
prudència gestual de Tarradellas
i la seva intel·ligent obsessió per
la institucionalitat van facilitar la
massiva incorporació dels sectors socials més moderats a la
ideació nacional catalana, en un
temps en què les esquerres dominaven el treball sindicat i el combat ideològic. Tarradellas va pastar durant tres anys moderació i
catalanisme i el 1980 Jordi Pujol
va obtenir el suport d’aquell silenciós però efectiu aliatge amb

A Artur Mas no
li queda cap més
alternativa que seguir
la via Rajoy: resistir,
resistir, resistir

El 94% dels
ciutadans catalans
creuen que
els partits polítics
cobren suborns
un cèlebre article a La Vanguardia titulat: “Sant Pancraç, dona’ns
salut i feina”. Pujol demanava el
vot de la gent moderada, catalanista i previnguda, davant l’emfàtic discurs de les esquerres. El
complex de superioritat moral
que sempre acaba perjudicant els
partits d’esquerra. Els socialistes
propugnaven llavors una “Nova
Catalunya” i molts no van entendre què volien dir. Sant Pancraç
va obrir un llarg període polític a
Catalunya.)
Convergència va aconseguir
sortir bastant bé, sense ferides ni
gaires contusions, de les primeres indagacions judicials sobre el
finançament irregular dels partits polítics a Espanya, als anys
vuitanta i noranta. La segona
onada l’ha envestit de ple. La segona onada justicialista és molt
més forta que la primera, perquè
neix de l’interior d’una fortíssima
fractura social provocada per una
crisi que ha desbordat sant Pancraç i tots els altres sants, àngels i
arcàngels dedicats a protegir la
feina i l’estabilitat de la gent. La
ràbia ha substituït l’oració i això
també ajuda a explicar la potent

MIGUEL ROJO / AFP

Un grup de fidels toca la vitrina de sant Pancraç en una església catòlica de Montevideo (Uruguai)

expansió emocional de l’independentisme a Catalunya. Ganes
de fer foc nou. Ganes de tornar a
començar. Ganes de no perdre el
control de la situació, que va garantir sant Pancraç.
Els italians van anomenar
Mans Netes el seu sotrac justicialista dels anys noranta. Els espanyols no li han posat un nom
propi. La corrupció, diuen, secament, amb molta indignació i un
punt de vergonya. La corrupció i
el mal funcionament dels partits
són avui la segona i la tercera preocupació social, darrere de l’atur,

segons certifiquen els últims baròmetres del CIS. A Catalunya
s’ha popularitzat l’expressió tres
per cent i l’últim baròmetre del
CEO (Centre d’Estudis d’Opinió
de la Generalitat) ofereix una dada esborronadora: el 94% dels catalans creuen que el cobrament
de suborns per part dels polítics
és un costum molt estès (69,6%),
o bastant habitual (24,7%). Gairebé tots cobren per sota mà, pensa
avui la majoria de la gent. Això no
passava en els bons temps de sant
Pancraç.
El mateix baròmetre del CEO
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diu que el segon problema dels
catalans, després de l’atur i la precarietat laboral, és la insatisfacció
amb la política (33,7%), al davant
de la relacions Espanya-Catalunya (26,2%). En aquest context
tan poc favorable per a la presumpció d’innocència dels partits s’ha celebrat el judici del cas
Palau de la Música i afloren les
dades de la minuciosa investigació encarregada pel jutge del
Vendrell, Josep Bosch, sobre el
presumpte cobrament de comissions il·legals per part del partit
durant trenta-tres anys gover-

enorme expectació. Convergència hauria resistit millor un judici
ràpid. El cràter obert per la confessió de Jordi Pujol el juliol del
2014 ha tingut efectes devastadors en un partit obligat a canviar
de nom d’una manera atropellada. El canvi de nom va ser una acceptació de culpa. Tota la societat
ho va entendre així.
Hi ha hagut joc brut des de determinades instàncies de l’Estat
contra CDC? Sí. Dues comissions
d’investigació parlamentària, una
al Congrés i una altra al Parlament, abordaran aquesta qüestió
en les pròximes setmanes. Ha
existit el propòsit d’enfangar...
però el fang no és una pura invenció. Hi ha massa indicis. La gent
creu que existeix. Aquesta és la
dada fonamental. L’època.
Convergència es veu aquests
dies contra les cordes i Artur
Mas es troba davant una situació
molt delicada. A Madrid es comença a escampar la sensació
que les acusacions de corrupció
debiliten de manera decisiva el
sobiranisme, en frenen l’expansió social entre els indecisos i encoratgen la competició entre partits davant l’innegable auge d’Esquerra Republicana, beneficiària
del llastimós moment en què es
troba el PDECat, aquest jove/vell
partit que la gent encara anomena Convergència.
Pot ser que sigui així, però alerta amb els enterraments prematurs. Convergència –el PDECat–
manté una sòlida implantació
territorial a Catalunya, el sobiranisme té una subjectivitat molt
voluntariosa, és tremendament
tenaç, i Mariano Rajoy ha ensenyat una gran lliçó a tots: “Resistir, resistir, resistir”.
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‘Mutatis mutandis’

CONCRECIÓ · L’arrencada del judici del cas Palau ha servit per confirmar les sospites que hi havia sobre el finançament
il·legal de CDC NOVETATS · Les declaracions dels acusats han aportat detalls que permeten ampliar el coneixement sobre el
mecanisme de l’espoli PENDENT · S’espera amb expectació la declaració de Mariona Carulla, exvicepresidenta del Palau
Jordi Panyella
BARCELONA

C

anviar allò que calgui canviar és el sentit literal de
l’expressió llatina mutatis
mutandis. El cas Palau o
cas Millet ha girat, definitivament
aquesta setmana, en el cas CDC o el
cas del 4%, el percentatge de comissió que Ferrovial hauria pagat al
partit per obra adjudicada. La primera setmana de declaracions del
judici comença a posar les coses en
el seu lloc, si més no, aquelles que
s’apuntaven però encara no es podien disparar. Aquestes són algunes de les claus que permeten saber en quin punt es troba el procés.

El desllorigador

b La clau del cas cal buscar-la en
l’elevadíssima petició de pena que
el fiscal Emili Sánchez Ulled va fer
per a Gemma Montull. En buscar
aquesta un acord per rebaixar la
pena, es va avenir a explicar els detalls de la trama de finançament illegal de CDC entregant el nom
d’Osácar. Aquest fet va obligar Millet a moure fitxa, que va ser el primer de confessar públicament i reconèixer la connexió Ferrovial-Palau-CDC i, després d’ell, la resta.

Els morts vivents

b Amb la primera setmana de declaració s’ha demostrat que un cas
que semblava mort, o adormit en
una llarga letargia, estava a punt de
ressuscitar, i amb aquest, els seus
actors principals, sobretot Fèlix Millet, que va reconèixer que en la seva confessió del setembre de 2009
es va deixar “un tema”. El despertar de Millet va despertar també els
empresaris que, durant anys, han
negat formar part de cap trama de
finançament irregular de CDC.

La prova documental

b Una especificitat del cas és la
gran quantitat de proves documentals que es van trobar en les oficines del Palau al juliol del 2009 i que
després de ser analitzades, van permetre descobrir una inquietant relació entre la concessió d’obra pública i uns diners que passaven pel
Palau de la Música provinents de
Ferrovial. Però els documents no
parlaven, i des d’aquesta setmana
ja ho han fet, després que els seus
responsables els hagin donat per
bons explicant el sentit de la paperassa. Ara bé, no en tots els casos
són documents tan determinants

Fèlix Millet expresident del Palau de la Música, el dia que va declarar davant el tribunal que el jutja ■ ARXIU

com sembla, com per exemple un
dels anys 2003 i 2004 en què es
parla d’un tal Daniel a qui cal entregar diners i que el fiscal diu que és
Daniel Osácar, quan el tresor de
CDC no ho va ser fins l’any 2005.

Diner en efectiu

b Ho va publicar aquest diari dilluns i ho va confirmar Millet dimecres; al Palau de la Música es feien
molts pagaments en diner negre,
“efectiu” en la terminologia de l’expresident del Palau, per satisfer els
serveis de músics, directors, professors de cant i molts altres col·laboradors de la casa. Aquesta circumstància podria aportar una mica de llum a un dels grans misteris
que pesa sobre el cas, i és el destí
que es va donar a 9 milions que van
sortir de la institució sense deixar
rastre. Montull va reconèixer, per
exemple, que ell entregava sobres
amb bitllets a músics i directors
d’orquestra a les mitges parts dels
concerts, i que en els viatges de l’orfeó fora de Catalunya tot es pagava
en efectiu.

El misteri G.P.O.

b El bon fiscal Emili Sánchez Ulled
ha passat anys intentant treure
l’entrellat al sentit d’unes sigles
G.P.O. que apareixen en un document molt important de la causa
on es fa la distribució dels diners
que el Palau rebia de Ferrovial en
diverses columnes, amb la part que
anava a Daniel, s’entén Daniel Osácar –tot i que l’extresorer ha negat
ser el receptor d’aquests diners–, la
part que es quedava com a patrocini pels actes del Palau de la Música,
i una part que s’assignava a G.P.O.
Com que Millet i Montull no ho havien aclarit, es van buscar mil i una
explicacions fins que, dijous, Montull va revelar que era la forma
d’amagar els diners que es repartien els dos lladres confessos del
Palau i que van triar les sigles
G.P.O. inspirats en les d’una famosa constructora. La coincidència de
noms és el que durant la investigació va fer pensar que, a més de Ferrovial, hi havia alguna altra empresa implicada en el finançament illegal de CDC.
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El rèdit de la
confessió

Ningú no vol anar a la
presó. Gemma Montull, tampoc. Considera que no hi ha
motiu, tampoc pel
fet que amb 100.000
euros manllevats del
Palau s’hagin fet
obres a casa seva.
Una de les grans incògnites que ha
obert el judici del cas
Palau és saber fins a
quin punt el fiscal rebaixarà la pena als
Montull i a la resta
d’acusats que han
col·laborat en l’esclariment dels fets. Les
acusacions particulars no han entrat en
el pacte i mantindran
una petició alta de
presó. El tribunal, en
sentència, hi tindrà la
darrera paraula.

Morts que no parlen

b La veritat topa sovint amb el silenci irremeiable dels morts. En
aquest cas, es va produir el 2005 la
defunció del que fou fins aleshores
tresorer de CDC, Carles Torrent, el
nom del qual ha estat citat aquests
dies amb insistència. Dues persones més traspassades, Salvador
Oller i Carme Mateu, van aparèixer
quan dos empresaris que van reconèixer haver participat en l’engany
financer ordit per CDC van dir que
no podien donar més noms de persones relacionades amb el partit.

Esperant Carulla

b En el judici, fins a la setmana vinent i la següent encara s’hi sentiran acusats, tant penalment com
pels que se’ls exigeix responsabilitat civil. A partir del dia 27 desfilaran testimonis i hi haurà gran expectació per com Montserrat Carulla explica que durant 15 anys de vicepresidenta amb Millet mai no va
sospitar res. Més d’un considera
que l’actual presidenta també hauria de seure al banc dels acusats. ■
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Del Palau a Wad-Ras
L

a sessió de control del ple
del Parlament d’aquesta
setmana ens duia a formular la pregunta al president de la
Generalitat sobre el compromís
del govern en la lluita contra la
corrupció, al mateix temps que
Millet i Montull responien a les
preguntes que els formulaven a
la Ciutat de la Justícia.
En la pregunta fèiem al·lusió al
cas Palau, al que ha significat en
la descoberta del fang que assolava part de l’oasi català, el de les
poques famílies; 400 i sempre les
mateixes.
Fèiem referència al 3% (o era
el 4%?) i a aquelles 51 mesures
per “restablir la confiança entre
ciutadania i institucions i aixecar
el país” que es van anunciar el
2013 per part d’Artur Mas i que el
2015 l’Oficina Antifrau va certificar que tan sols se n’havien desplegat un 7%.
Justament, la responsable del
programa de polítiques de transparència de la Generalitat, nomenada el novembre del 2013, Núria
Bassols, havia estat magistrada
del TSJC, i responsable de l’arxiu
de la causa contra Ferran Falcó,
diputat de CiU, investigat per haver cobrat suposades comissions
il·legals durant la seva presidència a Adigsa del 2002 al 2004.
Bassols apareixia aquest mateix
divendres en una peça de la qual
s’aixecava secret de sumari. El
seu marit, empresari, escrivia al
president Mas per demanar-li
compensació pels “serveis prestats al país”, per ell i per la seva
dona.
En la pregunta sobretot demanàvem o més aviat exigíem
exemplaritat. Exemplaritat en
una presidència de la Generalitat
que cal que s’allunyi de les pràc-

Els acusats en el judici per l’espoli del cas Palau que se celebra a la Ciutat de la Justícia ■ ACN

tiques polítiques de corruptes i
corruptors, i que, sobretot, no pot
generar cap ombra de dubte respecte a la nova etapa i l’assumpció de responsabilitats de qui sigui, pel que sigui.
És, al nostre entendre, una
qüestió d’ètica i de democràcia. I
per tant, és una qüestió de cultura política, de concepció de què
ha de ser la representació en un
càrrec de responsabilitat, i de
compromís inequívoc a ser inflexible amb un sistema que té moltes escletxes per on deixar escolar la misèria de qui és capaç
d’enriquir-se o finançar el seu
propi partit amb diners públics
de manera il·legal.
Les conclusions de la comissió
sobre frau fiscal, evasió fiscal i
pràctiques de corrupció política
de la passada legislatura, o les
que es votaran aquesta mateixa
setmana vinent en la comissió

d’estudi de les mesures contra la
corrupció per a la regeneració
democràtica, les recomanacions
que emeten Sindicatura de
Comptes o les humils propostes
que plantejava la CUP-CC fa ja
vuit mesos en una moció aprovada al Parlament –per cert, no
aplicada en cap dels seus punts–
haurien de ser, precisament en
aquest moment, les directrius de
capçalera d’un govern i d’unes
institucions que saben que hi ha
prou proves, prou condemnes i
prou confessions per acreditar
que el finançament il·legal de
partits, la malversació de fons
públics i les pràctiques irregulars
en les adjudicacions de contractes públics han estat una realitat
massa habitual. Més enllà del cas
Palau.
Perquè, de condemnes fermes
sobre finançament il·legal, ja n’hi
ha hagut (Filesa, Treball, Turisme

i Pallerols) i, per tant, l’obvietat
del que ha passat en aquest país
permet actuacions inequívoques.
Fins a tal punt que no cal que
esperem que arribin noves sentències. Només cal llegir l’Atles
de la corrupció dels Països Catalans, entre molts altres treballs,
per saber que, com deia l’Ovidi, la
merda era i continua sent a l’entrada.
Perquè, a més, el país veu també el judici del cas Palau entre reixes. I en la mateixa setmana que
fèiem la pregunta sobre el compromís del president del govern
en la lluita contra la corrupció, i li
demanàvem que no permeti cap
flirteig de cap dels diputats de
l’hemicicle –alguns assenyalats,
encara que no imputats, de moment– amb la corrupció, hem estat a les presons de Brians i de
Wad-Ras. I hem vist la pobresa
condemnada a molts anys.

I hem vist dones que han usat
el seu cos per jugar-se-la amb
delictes contra la salut pública. I
que ho han fet per poder donar
als seus fills i filles una vida fora
dels barris de barraques de països que el primer món ha contribuït a saquejar. I hem vist dones
trencades pel consum de tòxics, i
d’altres que no ens diuen per què
hi son, però que, com la gran majoria, hi són pel mateix; delictes
de tràfic o contra la propietat.
I és ja una qüestió d’ètica, i de
democràcia, voler treballar per
un sistema que no tanqui els ulls
a cap realitat: la dels honorables
que han saquejat les caixes públiques, la de les corporacions empresarials que continuen saquejant països i les de les persones
que hi ha entre reixes.
A les banquetes, s’hi asseuen
pobres i, puntualment, rics. I
quan s’hi asseuen els rics algú té
la temptació de defensar que tot
plegat és una operació de l’Estat
contra el país. En canvi, no ho fan
quan els que s’hi asseuen són els
pobres. I és que el que cal, més
aviat, és abordar la corrupció
com a problema de país i fer
efectiu el dret a l’autodeterminació per posar fi a les operacions
de l’Estat contra el país.
Per això exigíem també al president de la Generalitat que no es
permeti que el procés blanquegi
la corrupció. Perquè el nostre
procés d’autodeterminació exigeix que fets com els del Palau
no es tornin a repetir, i que els
seus responsables reparin, amb
els seus béns, tot el que han robat. I que les pobres deixin de
ser-ho, no topin amb una justícia
de classe, i per tant tampoc amb
la necessitat de traficar amb el
seu cos.
PD: Per cert, coses de l’instint
de classe: les dones preses creuen, o més aviat afirmen, que ni
Millet ni Montull no entraran a la
presó. Malgrat que el seu delicte
pugui ser de 34 milions d’euros, i
el d’elles fos de mig quilo de cocaïna.

180710-1134146w
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C

uando estalló la sublevación militar del 18 de julio
de 1936, Francesc Cambó,
el líder de la Lliga Regionalista, se
hallaba navegando por el Adriático. El día que se inició el juicio del
caso Palau, Artur Mas, alma de la
derecha catalana, pronunciaba
una conferencia en la prestigiosa
universidad de Oxford. Si la pasión marinera era utilizada por
Cambó para poner tierra de por
medio en momentos conflictivos,
el independentismo sobrevenido
del PDECat es utilizado por Mas
como un cortafuego para alejarse
de la corrupción de Convergència, la deixa envenenada que le legó Jordi Pujol.
A diferencia de Cambó, Mas no
ha instalado su residencia ni en la
Liguria, ni en Ístria. Cree que no
precisa distanciarse geográficamente. Está tan seguro que, afirman, no desdeñaría siquiera entrevistarse con corruptos en alta
mar. El expresidente de la Generalitat, presunto futuro candidato
del PDECat, confía en que políticamente no está acabado y prefiere
supervisar las operaciones sobre
el terreno. Desde Barcelona lanza
a sus bombarderos contra las posiciones enemigas con los argumentos de la presunción de inocencia
para CDC en el caso Palau, asegurando que no se puede dar credibilidad las confesiones de Fèlix Millet y Jordi Montull, saqueadores
confesos del coliseo modernista.
La vieja Convergència cree
con tanto ahínco como el moderno PP en la presunción de inocencia. Ambos están hermanados en
los tribunales por la corrupción. Y
al igual que el Partido Popular
con Luis Bárcenas, CDC ha convertido a Millet en su muro de contención. Los auténticos tesoreros
de Convergència emergían de la
sociedad catalana, no de la estructura orgánica del partido. Al abri-

A

Millet, nuestro Bárcenas
FRANCESC VALLS
go de las complicidades que tejió
el cesarismo pujolista, el ahora
partido de Mas ha contado históricamente con la aquiescencia no
solo de las instituciones sino del
patriciado catalán. Compartían
hasta tal punto objetivos que, presuntamente, llegaron a repartirse
ordenada y jerárquicamente las
comisiones de Ferrovial en la adjudicación de obra pública: un
2,5% para CDC y un 1,5% para los
emprendedores Millet y Montull.
Es lógico que fruto de esa comunión de ideas, tanto la Fundación Palau de la Música como el
consorcio de la institución musical —en el que están integrados la
Generalitat y el Ayuntamiento de
Barcelona, además del Ministerio
de Cultura— hayan dejado fuera
de su acción acusadora a aquellos

La vieja Convergència
cree con tanto ahínco
como el moderno PP
en la presunción de
inocencia. Ambos
están hermanados
en los tribunales
por la corrupción

Fèlix Millet abandona la ciudad de la justicia.

umenta no solo el sentimiento de desprotección de mucha gente frente al
conjunto de transformaciones que nos
afectan (continuidad y concepción del trabajo,
futuro de las pensiones, erosión de las condiciones vitales, salarios por debajo subsistencia) sino que también las evidencias muestran
que la desigualdad aumenta, como aumenta
el número de personas que van quedando atrapadas en situaciones graves de carencia y exclusión. Constatamos que no son suficientes
los mecanismos compensatorios y redistributivos con que contábamos. Por varias razones.
Una clara es el hecho que el trabajo ya no
funciona como la palanca básica que permite
subsistir e integrarse en los mecanismos de
protección esenciales (sanidad, pensiones,
subsidio desempleo). Sin trabajo la integración resulta muy complicada y vas quedando
fuera, y poco a poco la única salida que te va
quedando son los dispositivos de la caridad y
la beneficencia.
Pero, además, la influencia del pensamiento neoliberal acabó impactando también en la
configuración de las políticas sociales, sobre
todo a través de las reformas impulsadas por
la Nueva Gestión Pública en los ochenta, al
tratar de combinar la reducción de la presión
impositiva sobre los más ricos, con el énfasis
eficientista que buscaba conseguir más resultados con menos recursos. Así fueron circulando por toda Europa las recetas propias de esa
lógica: externalización de servicios, vouchers

miembros de CDC que el juez ha
imputado en el caso. Si los patricios de la Fundación decidían no
acusar a Convergència, ¿por qué
iba a hacerlo la Generalitat o el
Ayuntamiento, en manos del partido? Cuando en 2013 se cerró la
instrucción del caso Palau —en el
que se han esfumado unos 26 millones de euros— tanto el entonces alcalde Xavier Trias como el
Gobierno de la Generalitat, dirigido por el mismísimo Mas, consideraron prudente retirar la acusación a Convergència.
Entonces se trataba de dar aldabonazo a la gestión de Joan Llinares, director del Palau tras la
entrada de los Mossos. Llinares se
convirtió en un auténtico incordio. Incluso ahora ha vuelto a la
carga desde el Ayuntamiento de

/ MARTA PÉREZ (EFE)

Desprotección
y meritocracia
JOAN SUBIRATS
El trabajo ya no
funciona como la
palanca básica que
permite subsistir
e integrarse en los
mecanismos de
protección esenciales
como sanidad,
pensiones y subsidio
de desempleo

si dejaron estas medidas fue el rastro meritocrático que pretendía vincular acceso a servicios con esfuerzo personal y compromiso de
responsabilidad de los beneficiarios. Como
afirmó la propia Thatcher, la principal herencia de su mandato fue la continuidad con que
el New Labour de Tony Blair, y con él buena
parte de la socialdemocracia europea, siguió
esa misma deriva.
Lo que sucede ahora es que los efectos segregadores de esa aproximación se han incrementado por la dificultad de seguir disponiendo de las capacidades de protección generalizada. Las clases medias que en buena parte
apoyaron ese giro de mayor exigencia de responsabilidad y esfuerzo a los beneficiarios de
las ayudas públicas, han redoblado sus prevenciones ya que son ellos mismos los que ven en
peligro sus posiciones. Nada parece imaginar
que podamos volver a las situaciones previas
aP.97
la crisis del 2007. Al contrario, el cambio
tecnológico hará aumentar el número de afec-

Barcelona solicitando que el consorcio revise su posición respecto
a los imputados convergentes, tal
como avanzó este diario. Lo cierto
es que su gestión como director
general del Palau fue breve pero
contundente y capotó con el fin
del tripartito, en 2010.
Luego volvió la pax romana
convergente. Pero en ese modesto
interregno afloraron temas económicamente sorprendentes y culturalmente simpáticos. Por ejemplo, tres millones de euros en facturas falsas; mailings que tenían
un coste de 3.500 euros y por los
que el Palau pagó hasta 190.000
euros. Pantallas que costaron
300.000 euros y que jamás se instalaron en el coliseo modernista.
Empresarios que han reconocido
haber facturado al Palau 190.778
euros por conceptos falsificados o
824.299 euros que pagó el patriciado (todos nosotros) en lugar de
CDC.
Y qué decir de las subvenciones por 600.000 euros que el Palau concedió generosamente a la
fundación Trias Fargas. Con ese
dinero se trataba — según Daniel
Osácar, tesorero de CDC e imputado— de que en las fiestas mayores
de los pueblos las sardanas ganaran el pulso a la “música andaluza”. Es verdad que no pudo poner
ni un solo ejemplo de esa encomiable gestión en pro de la cultura popular catalana. Y, por cierto,
los documentos que deberían
acreditarlo han desaparecido de
la fundación de CDC. Tiempos de
hermandad ecuménica a la que
no es ajena la actuación de los
bancos: la fiscalía y el juez han
lamentado la escasa colaboración
del BBVA y Catalunya Caixa, entre
otros, a la hora de identificar, desoyendo la legalidad, a quienes cobraban talones al portador por miles de euros. Tiempos de aquiescencias, connivencias y silencios.

para lo que denomina como “neoliberalismo
progresista”. Esa mezcla de protección y meritocracia que atribuye a los Blair-Clinton-Obama (o a “nuestros” González-Zapatero). La
financiarización del capitalismo y la desindustrialización generada por la globalización ha
reducido mucho los espacios con que contaba
el cosmopolitismo elitista, que permitía reconocer de manera mucho más intensa la diversidad sexual, cultural y religiosa, sin desviarse
un ápice de las opciones de fondo básicas del
neoliberalismo económico. Hoy el tema es la
protección básica de todos y es en ese espacio
en el que han entrado las respuestas populistas más reaccionarias en lo ideológico, pero
atractivas para muchos al entender lo que está
en juego.
¿Cómo combinar esa capacidad de protección básica e imprescindible para todos sin las
derivas liberal-individualistas de la meritocracia? Los estados siguen acumulando las competencias para afrontar esos retos, pero por
sus propias características, tienden a seguir
estrategias jerárquicas y patriarcales en su
despliegue de arriba a abajo. Solo dando más
capacidades a la esfera municipal pueden
combinarse capacidad de respuesta, protagonismo ciudadano, reforzamiento de un espacio público no estrictamente institucional y
resiliencia social. Las nuevas alianzas entre
sectores populares son muy difíciles de reconstruir desde arriba. Ya no estamos ni en 1945
(en Europa), ni en 1979 (en España). Desde la
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TV3 i el cas Palau

D

Rigor professional
La feina de TVC ha estat
a l’altura d’un servei públic
de qualitat i independent
cas amb opinadors i ha parlat
sobre el finançament il·legal de
partits. També hi ha dedicat
entrevistes i reportatges complementaris: ha anat a l’Ametlla del Vallès per saber com vivia el judici la gent del poble de
Millet i ha entrevistat la seva
germana, Pat Millet.
D’altra banda, el Polònia s’ha
recreat de manera sagnant amb
el cas, no només amb tot el que
implicava els acusats Millet i
Montull i les seves farses, sinó
també amb esquetxos i musicals
que incidien en la situació en què
queda Convergència, l’actual
PDECat i Artur Mas.
A la televisió pública, aquesta setmana, tant la informació,
com la interpretació i l’entreteniment, les tres branques que
poden abordar l’actualitat,
s’han centrat en el cas Palau.
Un cas que és evident que tin-

drà incidència negativa en el
procés.
Les veus crítiques que han posat en dubte la televisió pública
de Catalunya ara callen i no reconeixen la feina dels seus professionals. No només polítics. També periodistes i programes d’altres cadenes que han qüestionat
el paper de TV3 amb el procés.
Televisió de Catalunya pot haver-se equivocat, patinat i excedit en ocasions i és lícit denunciar-ho cada vegada. És el deure
dels ciutadans amb els mitjans
públics. Però tenint en compte
que les crítiques, el menyspreu
i el descrèdit han sigut motivats
en la majoria de casos per interessos partidistes, demagògia i
voluntat de desautoritzar el desig d’independència de bona part
del país, també és de justícia reconèixer-li no un mèrit ni cap
heroïcitat (perquè no ho és) sinó
el simple fet d’aplicar amb naturalitat el periodisme rigorós a un
cas que perjudica de manera indiscutible un dels partits de Govern. Com ha de ser. No totes les
televisions públiques estan en
disposició de fer-ho.

FERRAN FORNÉ

urant la primera setmana de celebració del judici pel cas Palau, Televisió de Catalunya ha fet una feina a l’altura del que ha de ser un
servei públic de qualitat i independent. El canal 3/24 ha emès
cada dia i en directe el cent per
cent dels interrogatoris que
s’han dut a terme. Els espectadors hem pogut veure com declaraven Fèlix Millet, Jordi
Montull, Gemma Montull, Daniel Osàcar, els dos executius de
Ferrovial i els tres empresaris
acusats d’estendre factures al
Palau per treballs que havien fet
per a Convergència.
Els telenotícies han obert cada
dia amb el judici i han fet una cobertura del cas extensa, precisa i
asèptica. Les notícies i les connexions en directe per a les cròniques han sigut impecables i
han explicat amb rigor el que havia passat.
Les tertúlies d’Els matins, el
Divendres i el Més 3/24 han
abordat la qüestió llargament
amb els seus col·laboradors. El
magazín matinal no només ha
fet taules especials d’anàlisi del

Turó de Sant Roc, Bonmatí. 9 de març.
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@Millet, el primer ‘influencer’

F

a anys, a la gent que havia
fet d’internet un ofici se’ls
anomenava bloguers, ja
que la majoria omplien
blogs amb textos curts i
fotos d’ells mateixos per satisfer la
curiositat dels primers usuaris de la
xarxa. Però allò ja ha passat a la història i, tot i que el terme ha quedat,
actualment es coneix aquests cibernarcisistes com a influencers, perquè
el que en destaca no és que omplin un
blog, sinó el poder de prescripció que
tenen sobre els habitants de les xarxes socials.
En el seu context internàutic, els
influencers fan tot el que tenen al seu
abast per tenir més i més seguidors i,
d’aquesta manera, intenten avalar el
fet que les marques els paguin fortunes perquè els facin publicitat encoberta a les xarxes, on parlen de productes com si els encantessin quan en
realitat ho fan perquè els han pagat
prèviament. És a dir, són professionals liberals que intenten influir.
Aquest és el seu ofici i d’aquí ve el seu
nom.
Dic tot això pensant en Fèlix Esticfet-una-porqueria Millet, que aquesta setmana defensava que havia pagat
amb fons del Palau de la Música els
casaments de les seves dues filles perquè el Palau necessitava “publicitat
i que la gent sabés que allà també s’hi
podien celebrar bodes”. És a dir, que
l’ancià va pensar en ell i la seva famí-

lia com si fossin @Dulceida o @Princepelayo i va creure que Catalunya els
seguiria i hi hauria un tsunami de bodes al Palau. Tant és així, que afirma
que les seves campanyes d’influència
mereixien ser generosament finançades. Perquè l’amor a la institució hi
era. Però tant com per fer-ho gratis,
no...
Vist ara, resulta molt graciós pensar que Millet es cregués capaç de crear una tendència positiva cap a res en
general. No em negaran que un empestat social com ell dient que volia
ser un influencer és una imatge curiosa. Però per sobre d’això, les seves
paraules, per a mi, encarnen de forma
fascinant la fragilitat a la qual estan
sotmesos els personatges públics, des
de l’alta burgesia fins a la plebs. Així,
fent paral·lelismes, em moro de riure
imaginant els Millet –que algun productor faci una versió de Dinastía
amb ells, sisplau!– penjant fotos seves al front row de la Bridal Week de
Barcelona i explicant que estan elegint vestit per casar-se al Palau. Per
cert, ¿i si cridessin el wedding planner
a declarar? ¿S’imaginen que haguessin comprat les flors a l’empresa de
jardineria de Marta Ferrusola? Que
hilarants són sempre els detalls...
En tot cas, al final resulta que
aquella gran publicitat que diu Millet
que li feia al Palau sí que ha tingut
aquest efecte a nivell quantitatiu. Ara
tothom sap –encara demanaran ro-

Ego
Millet diu que
casant les
filles al Palau
pretenia
que la gent hi
contractés
bodes
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yalties...– que qualsevol que ho pogués pagar es podia casar al Palau de
la Música. Una altra cosa és l’impacte
qualitatiu de la publicitat dels Millet
SA, que nou anys després que explotés el cas encara estan embrutant el
nom de la institució explicant la seva barra lliure.
És com si aquella famosa de qui diuen que li va explotar una pròtesi mamària en un avió –ella sempre ho ha
negat...– reivindiqués que gràcies a
ella moltes dones van descobrir l’augment de pits. Li hauríem de dir que sí,
perquè tindria raó. Però esclar, potser aquestes dones després es van fer
budistes, en comptes de posar-se
pits...
I pensant en la fi de nissagues populars, em venia al cap com la societat completament tecnològica en què
estarem immersos d’aquí res també
acabarà amb una de les nissagues més
grans, la de les criades venjatives.
Amb les noves filtracions de Wikileaks sobre com espia la CIA, hem sabut
que des dels EUA l’organisme segresta els altaveus de les Smart TV i grava el que diuen els subjectes espiats. I
el mateix amb els mòbils, tauletes i
ves a saber si també amb les sandvitxeres. Un panorama horrible per a les
criades que treballen en cases de famosos, que ja no podran anar a la tele a desfogar-se –i facturar– quan les
seves mestresses les facin fora. Perquè en un futur, ho remarcava a El Pa-

ís dimecres Jerry Kaplan, viurem en
“nacions automatitzades” i tot ho faran les màquines. O sigui, que les criades que ho acceptaven tot durant
anys per després fer xantatge a les seves famoses caps ara s’hauran de buscar un altre horitzó professional més
enllà de la delació.
D’aquí uns anys, quan un programa de tele vulgui esquarterar públicament les intimitats d’algun famós
o famosa, ja no podrà oferir diners a la
criada perquè esbudelli en directe els
seus excaps. El programa en qüestió
haurà d’infectar-li la Thermomix
amb algun software malvat i, posteriorment, emetre les gravacions. Bé, això amb sort, perquè la Thermomix
només és a la cuina, i esclar, en el cas
de famosos rics no és útil, perquè a la
cuina no saben ni com s’hi va. De fet,
alguns no en tenen, perquè no mengen res per sortir bé a les fotos...
Em temo que serà molt més útil
punxar-los la Roomba per poder recopilar informació sobre ells, ja que
aquest aparell circula impunement
per tota la casa. Els avanço la nova crisi del paper cuixé quan es compleixi
el meu vaticini futurista. D’aquí deu
anys, Alba Carrillo sortirà plorant
desconsolada en algun programa de
Mediaset dient: “Me he visto obligada
a pasar la mopa por miedo a que Feliciano me ciberespíe”. I, mentrestant,
jo encara estaré estalviant per comprar-me l’aparell.e
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Les Costes, Fraga.
11 de març.

La saga dels Millet,
del Mestre al ‘destructor’
La germana de l’expresident del Palau parla del caràcter acomplexat del Fèlix: “Si el papà aixequés el cap...”
GENÍS SINCA
PERIODISTA I ESCRIPTOR

a creació de l’Orfeó Català el 1891 va lligar per
sempre més el cognom
Millet a l’excel·lència però, sobretot, a la bona reputació, el prestigi. En la botifarra
de cognoms que penja de l’arbre genealògic d’allò que s’anomena l’oasi català, l’aparell econòmico-social
i familiar que en teoria sustenta l’alta societat catalana, el nom de Lluís Millet i Pagès és el que fixa el
tronc central. Ell és el Mestre, cofundador, amb el collbatoní Amadeu Vives (el compositor de dos
himnes, L’emigrant i La Balanguera), de l’Orfeó Català.
Del quadre genealògic dels Millet se’n despengen tres personatges més: Lluís Maria Millet i Millet,
fill del Mestre Millet, i pare de Lluís Millet i Loras, tots tres directors
de l’Orfeó Català, així com l’industrial cotoner Joan Millet i Pagès i el
seu fill, el financer, mecenes i promotor cultural Fèlix Millet i Ma-

L

serps, un personatge de pel·lícula,
fascinant, ple de contradiccions, un
català que, sota el franquisme, va
fer tots els papers de l’auca: es relacionava amb el general Franco, a
la vegada que es convertia en un
dels mecenes més importants de la
cultura catalana.
Va ser un dels cinc empresaris fundadors d’Òmnium Cultural (1961),

ristany, el peix gros de la saga. Durant la postguerra, Millet i Maristany es va fer literalment ric amb
les assegurances (Chasyr), i també va presidir el consell d’administració del Banco Popular Español
(fins al 1957).
Ras i curt, va convertir el Banco
Popular en un banc modern. Millet
i Maristany era un encantador de
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Pat Millet diu
que el Fèlix
tenia el
sentiment de
ser inferior als
germans grans

La nissaga Millet
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i Maristany

Marta
Maria

Fèlix Maria
Millet i Tusell
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i també va encapçalar l’Orfeó Català. Millet i Maristany és un dels personatges més impressionants del
segle XX català. Es va fer ric, però
sobretot la gent se’n refiava. Era un
do que tenia. Millet i Maristany, que
era profundament religiós, amb els
anys va anar adquirint un aire agradable, elegant i respectable en extrem: un senyor senyor. Per acabar
d’arrodonir el retrat, es va casar
amb una dona igualment remarcable, Montserrat Tusell, una senyora
senyora. La parella perfecta en una
família perfecta, enmig d’una novel·la costumista ambientada en el
preciosisme estel·lar del Palau de la
Música.
Van tenir cinc fills, un dels quals,
Fèlix Millet i Tusell. I és per tot això que, en esclatar el cas Palau, tothom se’n feia creus. Fèlix Millet fill
és segurament el personatge de noficció més espectacular i pervers que
hagi aparegut mai en l’oasi català.
El judici del cas Palau

Joan

Xavier
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Montserrat
‘Pat’

El divendres 3 de març, dos dies després d’haver-se iniciat el judici pel
cas, el periodista que signa aquesta
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crònica va trucar a la petita de la saga, Pat Millet. “Ja era hora que algú
parlés del papà”, em va dir, alhora
que, sense solució de continuïtat, es
posava a parlar del germà: “Fèlix, ves
amb compte, vigila amb el Montull”,
li deien els germans, sobretot els
grans, Joan i Xavier, però “el Fèlix
anava a la seva”.
La Pat també explica que ella és
la que ha “viscut més amb el Fèlix”,
pel fet que ells dos eren els petits dels
cinc germans i amb una diferència
d’edat notable respecte dels altres.
“Quan ell ja era a la cresta de l’onada –diu–, un dia li vaig dir: «Fèlix, tu
vols emular el papà, i això no ho
aconseguiràs mai perquè el papà era
un home fora de sèrie»”. I tot seguit
li va etzibar: “El papà era un home
que tenia unes idees i una manera de
fer molt diferents de les teves”. “Què
vols dir?”, li va preguntar el Fèlix.
“Que tu no ets com ell”, li va contestar la Pat. Segons ella, al Fèlix, per un
complex d’inferioritat respecte del
Joan i el Xavier, se li havia accentuat la voluntat d’imitar en tot el pare;
“el papà”, com diu la Pat.
Els deliris de grandesa de Millet

“El que passava és que el papà i la
mamà no van poder estar gaire a sobre nostre –referint-se al Fèlix i a
ella–, perquè el papà viatjava molt
i la mamà sempre anava amb ell”.
“El papà i la mamà –segueix– estaven molt units, i el papà sense la mamà la veritat és que no... vull dir que
la mamà era la que parlava francès,
alemany, i tot”. La Pat explica que, a
mesura que els grans s’anaven casant, el germà feia “unes coses raríssimes, era molt mentider i tenia
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moltes manies: és un noi malalt”.
Pat Millet parla directament de
deliris de grandesa. Li argumento
que el volum de la pessigada al Palau és inexcusable i impressionant.
“No ho entenc, es va creure l’amo
del Palau”. Però de seguida retorna a les peculiaritats d’haver sigut
“els petits” de casa: “Recordo que
quan encara vivia la mamà, ella intentava que els fills estiguéssim
units, però el Joan i el Xavier sempre van ser molt amics; a mi el Xavier sempre em deia que jo era una
mimada, i em deixava per terra. [Fa
una pausa.] Ara estic escrivint un
llibre que es dirà Cada dia és diferent, en què explico com era la família Millet-Tusell, el què fèiem per
Nadal, la unió que hi havia i com era
de divertit el papà, quan no treballava –recalca–, els viatges que feia. [Fa una altra pausa.] El papà tenia un defecte, quan hi havia un problema no s’hi enfrontava. Ell havia
patit molt de petit, havia perdut el
pare i davant dels problemes...”
Dos dies després d’aquesta trucada, la Pat Millet reproduiria la
conversa fil per randa i per voluntat pròpia al Via lliure de RAC1 de
Xavi Bundó. No ens en sabíem avenir. Va oferir un reguitzell de titulars l’un rere l’altre, que va deixar
la redacció d’informatius carregada de material, referències directes
a Montull i el finançament de partits, entre altres coses. Però el millor va ser quan el Bundó li va demanar què hauria dit Millet i Maristany, el pare de la família, si hagués vist tot el que passava: “Si el
papà aixequés el cap –va reblar la
Pat–, es tornaria a morir”.e

XAVIER BERTRAL

SANTI IGLESIAS
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Estructures de la corrupció

E

l carrusel judicial de la corrupció torna a accelerarse. Si fa uns dies l’espectacle era a Madrid, amb les
figures de Rato i Blesa, ara s’ha traslladat a Barcelona, amb Millet i Montull com a estrelles de l’espoli del Palau. En el rerefons hi floten els partits;
no en va Rato i Blesa eren els senyorets totpoderosos de l’Espanya aznarista de les desregulacions, les privatitzacions i les
infraestructures a dojo, i Millet i Montull, terminals de la vella
Convergència.
Quines han sigut les bases estructurals de la corrupció? En
primer lloc, el finançament dels partits. Sorgits de la clandestinitat o formats a correcuita, necessitaven diners. I en comptes
de regular-ho es va optar pel campi qui pugui. Cadascú es buscava la vida com li semblava, més enllà de les subvencions oficials, i els altres miraven cap a un altre cantó. Es va establir així certa complicitat corporativa. I quan sortia algun cas a la llum, solia ser per querelles familiars, la major part dels escàndols eren
per informacions sorgides del mateix partit dels afectats. Es va
regular tard i malament. I quan la corrupció s’ha revelat estructural, no hi ha hagut voluntat política per atacar-la.
Tot recaptant per als partits sempre hi havia un bon marge
perquè algú hi suqués. I tot plegat es va fer molt més gros quan
Espanya va entrar en els deliris econòmics dels 90, en què la
construcció va arribar al 18% del PIB i les infraestructures (autopistes, AVEs, aeroports, etc.) semblava que les regalessin.
Si a això hi afegim el control monopolístic del poder central
per part de dos partits (PP i PSOE) i mandats eterns en algunes autonomies, com el de CiU a Catalunya i el del PSOE a Andalusia, un sentit patrimonial de les institucions i molts anys de
complicitats eren garantia d’opacitat i promiscuïtat entre política i diner. I si a més tenim present que estem en un règim polític de clara preponderància de l’executiu sobre els altres poders, les condicions perquè la corrupció s’enquistés estaven donades. El camí dels corruptors –no oblidem que si hi ha algú que
cobra és perquè algú paga– estava aplanat. I la resta es donava
d’escreix, amb molta transversalitat territorial, com es veurà al
cas Palau, que no només és català, és també espanyol.
JOSEP RAMONEDA
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MILLET ACABA
CON EL MITO DE
LA CATALUÑA
DIFERENTE
Me llama uno de la cuadrilla desde
Barcelona. Contento. Quiere
compartir lo importante que son las
confesiones de Fèlix Millet y Jordi
Montull que han dado el do de
pecho en el juicio del caso Palau.
Mi amigo no cree que el striptease de los comisionistas vaya a
torpedear el procés hacia la
independencia que está en marcha.
Provocará alguna merma electoral
en los herederos de CDC. Hará un
poco más difícil la vuelta de Artur
Mas. Y ya veremos.
Todo eso que en Madrid muchos
ven como inexorable es dudoso. Y
circunstancial. La propaganda bien
engrasada del procés dará la réplica.
El propio Mas ha marcado el tono.
Los denunciantes mienten para
salvar su pellejo. ¿Cómo creer a un
delincuente? Es todo un montaje del
Gobierno/ del CNI/ de Madrid.
—Desengáñate, Iñaki. La
corrupción tiene un coste electoral

PASEO
DOMINICAL
IÑAKI GIL

mínimo. El PSOE de los ERE sigue
mandando en Andalucía, el PP de
los papeles de Bárcenas sigue en La
Moncloa. El 3%, elevado esta
semana al 4%, como mucho, llevará
votos de la antigua Convergència a
Esquerra.
—Quizá. Pero, no me negarás que
Mas está acabado.
—Enterráis a Mas demasiado
pronto. Los convencidos no pierden
la fe ni cuando las pruebas son
abrumadoras. El DNI de Artur Mas
figuraba en la cuenta de su padre en
Liechtenstein y él ni se puso colorao.
Dijo que su padre lo cogió sin su
permiso y punto. Afirmó que nunca
supo que su padre guardaba en ese
país y en Suiza 2,3 millones. Y punto.
Nunca hablaban de dinero aunque
él fuera conseller de Economía. Y
punto. Papá Mas regularizó y nunca
tuvo que dar una explicación
razonable de la procedencia de su
fortuna expatriada.
—Esto de ahora es distinto. Lo
revelado esta semana en la
Audiencia por Millet y Montull
demuestra que había un sistema
organizado para que quien recibía
adjudicaciones de la Generalitat
pasara por caja en el Palau de la
Música. Además, la Fiscalía
Anticorrupción atribuye cinco delitos
a Germà Gordó, uno de los hombres
más próximos a Mas...
—Ya veremos en las urnas... Pero
lo trascendental del juicio del caso
Palau no es eso...

Mi amigo cree que la importancia
de lo acreditado por los tenores del
Palau radica en que derriba uno de
los mitos esenciales de todo
nacionalismo, el de la diferencia.
La Real Academia define mito
como una «narración maravillosa
situada fuera del tiempo histórico y
protagonizada por personajes de
carácer divino y heroico».
El independentismo lleva años
pregonando una narración llena de
maravillas futuras a las que la patria
catalana accederá muy pronto
gracias a la acción determinada de
seres mitológicos como Jordi Pujol y
hombres dispuestos a morir cual
héroes como Mas.
Y el leitmotiv de su música es la
diferencia. Cataluña es un país
moderno en comparación con la
atrasada España. Cívico, europeo, de
progreso frente a la España carca,
vaga y servil. Abierto frente a
cerrado. Cataluña estaba gobernada
por élites ilustradas frente a la
altanería caciquil de España.
Quien haya vivido en Cataluña
recordará el desprecio por Juan
Guerra, que despachaba favores en
nombre de su hermano Alfonso
entre cafelito y cafelito. O por
Francisco Camps comprado por
cuatro trajes ¡de Milano!
—Pues mira tú por dónde Millet
cargó la boda de su hija al patrocinio
cultural de Ferrovial. Y las obras en
casa. Y los viajes de vacaciones.
Como los españoles de la Púnica.

El oasis catalán, ese territorio
mágico regido por políticos y
empresarios con idiomas, trajes bien
cortados y modales finos tenía un
camello muerto pudriendo las aguas
del pozo en el que abrevaba el partido
hegemónico. Como en cualquier
lugar de España. Eso sí que es caer
bajo. Del Espanya ens roba a En
Catalunya se roba como en Espanya.
El mito de la diferencia, eso que
lleva a Millet a llamarse Fèlix en
lugar de Félix, ha sido esta semana
alcanzado por dos torpedos.
El primero, en la vista que se
celebra en la Ciudad de la Justicia
de Barcelona, una de las obras que
construyó Ferrovial y por la que
habría pagado comisiones a
Convergència a través del Palau.
El segundo, en otro de los
territorios mágicos de la patria
catalana, el Camp Nou. El Barcelona
logró pasar a cuartos de la Liga de
Campeones eliminando al PSG en
un histórico partido en el que metió
seis goles para remontar los cuatro
que encajó en París y el tanto
francés en Barcelona. Ganó con
coraje, buena puntería y un acertado
planteamiento de su entrenador.
Pero ganó en el descuento y con la
ayuda del árbitro, al que la UEFA va
a meter en la nevera por un tiempo.
Otro mito diferencial que se
derrumba. El Barça ya no es més
que un club. Es como el Real
Madrid.
@Inaki_Gil

ULISES CULEBRO

son «intermediarios» entre el hombre y la realidad. Nos relacionamos
NI APOCALÍPTICOS NI INTEGRADOS... Umberto
Eco identificó dos actitudes ante la tecnología: cada vez más a través de la pantalla, y debemos saber cómo
gestionar este fenómeno nuevo. La escuela, demasiado preocupada
apocalíptica (es un desastre) e integrada (es
por el manejo de los programas y por facilitar el acceso a la
maravillosa). La rapidez de su éxito dificulta
JOSÉ
información, está descuidando este aprendizaje, que debe hacerse en
la reflexión rigurosa. Problemas: la facilidad
ANTONIO
MARINA
la infancia, antes de que la adolescencia sumerja a chicos y chicas en
con que las redes sociales pueden crear una
el mundo virtual. Por eso, en la Universidad de Padres hemos abierto
sociedad paralela, la posibilidad de control
un curso sobre cómo debemos introducir en este asombroso mundo a
reveladas por Wikileaks, la nueva sociabilidad descrita por Sherry
niños y niñas de menos de 12 años. La matrícula está abierta:
Turkel (‘Vivir en la pantalla’, ‘¿Conectados pero solos?’, ‘En defensa
‘universidaddepadres.es’. Necesitamos una visión optimista, pero
de la conversación’), las advertencias de Nicholas Carr (’¿Qué está
P.103
crítica, de la tecnología. Son fuente de posibilidades asombrosas.
haciendo internet con nuestros cerebros?’). Las nuevas tecnologías
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El ex directivo de Ferrovial
niega tráfico de influencias
J.P. - Barcelona

La quinta sesión del juicio también estuvo marcada por las
declaraciones de ex altos cargos
de Ferrovial. El ex directivo de la
constructora, Pedro Buenaventura, dijo que «rotundamente
no» a que su compañía obtuviera estas licitaciones a través de
una supuesta financiación ilegal.

Buenaventura, para quien el
fiscal solicita una pena de cuatro
años y medio de cárcel, explicó
que todas las ocasiones en las
que se reunió con el ex presidente del Palau de la Música de
Barcelona Fèlix Millet fueron por
las obras de remodelación de la
entidad y la construcción del
Petit Palau por parte de la compañía. Sobre los ex tesoreros de

CDC, Carles Torrent y Daniel
Osàcar, negó haber mantenido
ninguna reunión ni conversación. «Nunca los conocí», señaló.
Por su parte, el ex director de
relaciones institucionales de
Ferrovial, Juan Elizaga, aseguró
que todos los pagos al Palau de la
Música fueron por contratos de
patrocinio «que no tenían ninguna irregularidad», de manera que
negó que se tratase de ningún
tipo de pago a CDC a cambio de
obras públicas, tal y como sostiene la Fiscalía. En su declaración,
Elizaga –que se enfrenta a cuatro
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años y medio de cárcel– explicó
que les interesaba ser miembro
de honor de esta institución
porque era una entidad «con un
prestigio impresionante» que
permitía a la constructora introducirse en el mercado catalán.
Estos patrocinios, por los que
Ferrovial abonó a la institución
un total de once millones de
euros entre los años 2001 a 2010,
se cancelaron por la llegada de
la crisis económica y la imagen
que ofreció la institución después del registro y al verse implicada en el caso que ahora ha
llegado a juicio.
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Empresarios reconocen facturas falsas
para cobrar al Palau trabajos a CDC
Aseguran que fue el partido quien impuso las condiciones y que «no pudieron hacer nada»
Joan PLANES - Barcelona

La quinta sesión del juicio por el
Caso Palau estuvo ayer centrada
en las declaraciones de diversos
empresarios, que ofrecieron versiones muy contrapuestas sobre
los hechos. Mientras ex cargos de
Ferrovial negaron cualquier vinculación con las supuestas comisiones ilegales a CDC a cambio de
obras públicas, otros dos directivos explicaron una versión diferente.
Los dos responsables de las dos
empresas, concretamente Hispart y Altraforma, que están acusados en esta trama, también
apuntaron hacia CDC, tal y como
lo hicieron los tres principales
imputados en este caso, Fèlix
Millet, Jordi Montull y Gemma
Montull.

delegado de la empresa de publicidad Altaforma Miguel Giménez
Salinas, aseguró que CDC les llamó para que facturaran al Palau
trabajos que su firma en realidad
había hecho para el partido.
«Nos llamaron de CDC y nos
dijeron: factura aquí este concepto», explicó , y justificó que en su
empresa aceptaron falsear estas
facturas porque lo que «querían
era cobrar». Un argumento un
poco parecido al que expuso el

jueves Jordi Montull, quien expuso que la formación pidió subir las
comisiones del 3 al 4 por ciento
porque «CDC quería ganar más
dinero».
El Consorci del Palau de la Música, con el que las administraciones nutren de fondos públicos a
la entidad cultural, se reunirá el
próximo miércoles, a instancias
del Ayuntamiento de Barcelona,
que quiere revisar la estrategia
jurídica para acusar a CDC por el

desvío de fondos del saqueo. La
secretaría del Consorci –que agrupa a la Generalitat, el Ministerio
de Cultura y el Ayuntamiento de
Barcelona– convocó el encuentro.
Entre los puntos del orden del día
figura la información y valoración
del juicio por el expolio del Palau,
en el que el Consorci ejerce la
acusación particular, una cuestión que se analizará a petición del
responsable de los servicios jurídicos del Consistorio.

MAS PIDE
HABLAR EN EL
PARLAMENT
El ex presidente de la
Generalitat, Artur Mas,
avanzó ayer que que ya
ha pedido comparecer
en el Parlament la
semana que viene para
dar explicaciones sobre
las acusaciones contra
CDC por parte de los
principales encausados
en el caso Palau, Fèlix
Millet y Jordi Montull. El
miércoles es una de las
fechas que se estudian
para su comparecencia,
y sería en la Comisión
de Asuntos
Institucionales de la
Cámara catalana.
Efe

TRECE FACTURAS

El gerente de Hispart, Juan Manuel Parra, aseguró que remitió al
Palau un total de trece facturas
que se correspondían a trabajos
que en realidad eran para CDC,
para las elecciones generales de
2004. Hispart se dedica al montaje de sistemas audiovisuales en
congresos y actos políticos.
Según dijo, en cuatro años enviaron al Palau estas facturas, por
valor de 824.000 euros, aunque
todo correspondía a trabajos
realizados en el año 2004. Parra
aseguró que cuando murió en
2005 el ex tesoreo de CDC, Carles
Torrent, habló con su sucesor
Daniel Osàcar.
Osàcar está acusado en esta
causa, y el fiscal pide para él seis
años de cárcel, aunque el jueves
negó todos los hechos. Según
Millet y Jordi Montull, iba a l Palau
a recibir el dinero en efectivo, lo
contaba y se iba.
No obstante, Parra dijo que
habló con Osàcar porque el Palau
no pagaba alguna de sus facturas,
por lo que tuvo que volver a pedir
este dinero a la entidad, en este
caso al ex director administrativo
Jordi Montull.
Añadió que tras los citados comicios de 2004, elaboraron las
facturas de todos los eventos, que
se entregaron al director de campaña, y que contaron el visto
bueno del departamento de contabilidad de CDC.
Por su parte, el ex consejero

Miguel Gimenez Salinas, Juan Manuel Parra y Pedro Buenaventura testificaron ayer en el juicio del «caso Palau»

El ex directivo de Ferrovial
niega tráfico de influencias
J.P. - Barcelona

La quinta sesión del juicio también estuvo marcada por las
declaraciones de ex altos cargos
de Ferrovial. El ex directivo de la
constructora, Pedro Buenaventura, dijo que «rotundamente
no» a que su compañía obtuviera estas licitaciones a través de
una supuesta financiación ilegal.

Buenaventura, para quien el
fiscal solicita una pena de cuatro
años y medio de cárcel, explicó
que todas las ocasiones en las
que se reunió con el ex presidente del Palau de la Música de
Barcelona Fèlix Millet fueron por
las obras de remodelación de la
entidad y la construcción del
Petit Palau por parte de la compañía. Sobre los ex tesoreros de
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CDC, Carles Torrent y Daniel
Osàcar, negó haber mantenido
ninguna reunión ni conversación. «Nunca los conocí», señaló.
Por su parte, el ex director de
relaciones institucionales de
Ferrovial, Juan Elizaga, aseguró
que todos los pagos al Palau de la
Música fueron por contratos de
patrocinio «que no tenían ninguna irregularidad», de manera que
negó que se tratase de ningún
tipo de pago a CDC a cambio de
obras públicas, tal y como sostiene la Fiscalía. En su declaración,
Elizaga –que se enfrenta a cuatro

años y medio de cárcel– explicó
que les interesaba ser miembro
de honor de esta institución
porque era una entidad «con un
prestigio impresionante» que
permitía a la constructora introducirse en el mercado catalán.
Estos patrocinios, por los que
Ferrovial abonó a la institución
un total de once millones de
euros entre los años 2001 a 2010,
se cancelaron por la llegada de
la crisis económica y la imagen
que ofreció la institución después del registro y al verse implicada en el caso que ahora ha
llegado a juicio.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 15.00
DURADA : 151

TELE 5

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Las revelaciones conocidas esta semana en el
juicio del caso Palau y los detalles del sumario del
3% están estrechando el cerco contra los
principales dirigentes de la antigua CDC.
Las revelaciones conocidas esta semana en el juicio del caso Palau y los detalles del sumario del 3% están estrechando el cerco
contra los principales dirigentes de la antigua CDC. El actual presidente de la Generalitat no ha querido pronunciarse esta mañana
sobre este asunto. Decl: Artur Mas.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 518

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Uno de los empresarios investigados por el caso
3% envió una carta a Artur Mas en 2010 para
quejarse del trato recibido por parte de CDC.
Uno de los empresarios investigados por el caso 3% envió una carta a Artur Mas en 2010 para quejarse del trato recibido por parte de
CDC.Consideraba que merecía un cargo público. El sumario se ha abierto parcialmente y Mayka Navarro,de La Vanguardia, analiza las
conexiones con el caso Palau. Decl.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 230

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy dos acusados más en el caso Palau han
reconocido sus delito incriminando a CDC.
Hoy dos acusados más en el caso Palau han reconocido sus delito incriminando a CDC. Presuntamente falsificaron facturas de
trabajos que hicieron al partido en campañas electorales y que cobraron a través del Palau. Incluye fragmentos de las declaraciones de
hoy. Decl: J. Llinares.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MATINAL SER
DURADA : 44

Cadena Ser

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el "Caso Palau" un exdirectivos de Ferrovial
niega haber pagado comisiones a Convergencia
para conseguir obra pública.
En el "Caso Palau" un exdirectivos de Ferrovial niega haber pagado comisiones a Convergencia para conseguir obra pública. Ferrovial
patrocinó el Palua con 11 millones de euros en 10 años, y según la Fiscalía, eran donaciones a Convergencia. Pedro Buenaventura,
exdirectivo, lo ha negado.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MATINAL SER
DURADA : 71

Cadena Ser

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por al saqueo del "Caso Palau" dos
empresarios han admitido que el partido les pidió
falsificar facturas y cargar al Palau de la Música
servicios prestados.
En el juicio por al saqueo del "Caso Palau" dos empresarios han admitido que el partido les pidió falsificar facturas y cargar al Palau de
la Música servicios prestados. Decl. Miguel Jiménez.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 198

RNE-4

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Empresas proveedoras de servicios a CDC han
confirmado hoy durante el juicio por el caso Palau
que cobraron algunas facturas directamente del
Palau por trabajos hechos para el partido.
Empresas proveedoras de servicios a CDC han confirmado hoy durante el juicio por el caso Palau que cobraron algunas facturas
directamente del Palau por trabajos hechos para el partido. Los ex directivos de Ferrovial se han desvinculado de CDC. Incluye
fragmentos de las declaraciones de hoy.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS FIN DE SEMANA
DURADA : 91

RNE-1

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el "Caso Palau" los exdirectivos de Ferrovial
niegan haber pagado comisiones a Convergencia
para conseguir obra pública.
En el "Caso Palau" los exdirectivos de Ferrovial niegan haber pagado comisiones a Convergencia para conseguir obra pública. Por otro
lado, dos empresarios han admitido que el partido les pidió falsificar facturas y cargar al Palau de la Música servicios prestados.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 111

RNE-4

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tras las acusaciones de hoy de los acusados contra
CDC en el caso Palau, Artur Mas vuelve a estar en el
punto de mira.
Tras las acusaciones de hoy de los acusados contra CDC en el caso Palau, Artur Mas vuelve a estar en el punto de mira. Los grupos
de la oposición han pedido responsabilidades políticas a Mas y esperan que comparezca en la Cámara catalana la semana que viene.
Decl: J. Coscubiela.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 79

TV3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Análisis del alcance y consecuencias que pueden
tener para CDC las declaraciones de hoy en el juicio
por el saqueo del Palau.
Análisis del alcance y consecuencias que pueden tener para CDC las declaraciones de hoy en el juicio por el saqueo del Palau. Dos
empresarios han incriminado directamente a CDC.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS FIN DE SEMANA
DURADA : 15

Onda Cero

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos empresarios admiten haber facturado obras al
Palau para encubrir la financiación de
Convergencia.
Dos empresarios admiten haber facturado obras al Palau para encubrir la financiación de Convergencia. Además, Anticorrupción
señala directamente al exconseller Germà Gordó como el "conseguidor" y recaudador del 3%. Artur Mas dará explicaciones en el
Parlament.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 198

TV3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas está dispuesto a dar la cara y declarar
tras las acusaciones de Millet y Montull en el caso
del saqueo del Palau.
Artur Mas está dispuesto a dar la cara y declarar tras las acusaciones de Millet y Montull en el caso del saqueo del Palau. Hoy,
además, otros empresarios han declarado que recibieron instrucciones para remitir facturas de CDC al Palau de la Música. Incluye
fragmentos de las declaraciones de hoy.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS FIN DE SEMANA
DURADA : 98

Onda Cero

dissabte, 11 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Continúa el juicio del "caso Palau", de presunta
financiación ilegal de CDC.
Continúa el juicio del "caso Palau", de presunta financiación ilegal de CDC. Anticorrupción pone el foco sobre Germà Gordó,
exsecretario del Govern con Mas. Se le considera el "conseguidor" de las presuntas mordidas pagadas por constructoras al partido a
cambio de obra pública. Decl. Artur Mas.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 2112

TARIFA: 285 €

E.G.M.:

ÁREA: 116 CM² - 11%

SECCIÓN: ACTUAL

11 Marzo, 2017

L'exdirector de Ferrovial diu
que no coneix a Osàcar i
que es reunia amb Millet
L'exdirector general de Ferrovial
Agraman Pedro Buenaventura
va assegurar ahir que no coneixia
els extresorers de CDC Carles Torrent i Daniel Osàcar, i que només
es reunia amb els exmàxims dirigents del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull per tractar sobre les
obres de remodelació de l'edifici
modernista. Així, durant la seva
declaració com a acusat durant el

judici del 'cas Palau, Buenaventura ha respost al fiscal que els 11
milions d'euros que l'empresa va
donar al Palau entre el 2000 i el
2010 van ser exclusivament per a
patrocinis de concerts. A més, va
afegir que "òbviament" mai van
patrocinar "actes de partits polítics". L'última pregunta del fiscal
va ser si Ferrovial es va servir de
CDC per obtenir adjudicacions
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d'obra pública, a la qual cosa,
Buenaventura va respondre que
"rotundament, no". Buenaventura va entrar a Ferrovial com a cap
d'obra a l'Aragó el 1985, però del
1988 al 2000 va tenir càrrecs cada
cop més importants a Catalunya.
Del 2000 al 2002 va marxar a una
filial a Polònia, i aleshores va ser
nomenat director general de Ferrovial Agraman, filial d'obra civil
de Ferrovial, fins que va marxar el
2006 a la constructora Rubau. Va
explicar que quan va arribar a la
direcció de l'empresa a Catalunya, Ferrovial "no estava situada
a Catalunya en la dimensió que li
tocava per volum de negoci".

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 36

O.J.D.: 2112

TARIFA: 830 €

E.G.M.:

ÁREA: 337 CM² - 32%

SECCIÓN: OCIO

11 Marzo, 2017

L'Auditori Enric Granados
reviurà demà les obres
més cèlebres d'en Beethoven
L'Orquestra Simfònica Julià Carbonell serà
l'encarregada d'interpretar les peces del músic
L'Orquestra Simfònica Julià
Carbonell presenta demà un
programa on s'interpretaran
les peces més destacades
del compositor alemany,
a més de comptar amb
l'actuació musical de la
prestigiosa violoncel·lista,
Laia Puig.

adquirir l'entrada per 6 euros.
EL VIOLONCEL DE LA LAIA
Després de nou anys de formació a les Universitats de Graz,
Basel i Berlin, la violoncel·lista
Laia Puig s'estableix a Barcelona
per conjugar l'activitat concertística, la música de cambra, la pedagogia i la gestió cultural. Puig
s'ha presentat com a solista amb
l'Orquestra Simfònica del Vallès al
Palau de la Música Catalana, amb
l'Orquestra de Cambra del Garraf
al Festival Internacional Pau Casals, Camerata XXI, Orquesta Andrés Segòvia, Orquesta Vigo 430,
Barcelona Simfonietta, Camerata
Musica Wien i ha ofert recitals a
tot el territori espanyol.

Lleida
REDACCIÓ
L'Auditori Enric Granados acollirà
demà el concert de l'Orquestra
Simfònic a de Lleida, en què la
formació interpretarà les obres
més destacades del músic i compositor alemany, Ludwig van Beethoven. Al concert, que començarà a les 19.00 hores, el públic
assistent també podrà gaudir del
Concert per a Violoncel d'Enric
Morera, interpretat per la violoncel·lista Laia Puig com a solista i
amb el seu director, Alfons Reverté.

Tanmateix va fer l'estrena
mundial de l'obra inèdita Concerto Libero de Xavier Montsalvatge
dins el Festival Castell de Peralada l'estiu de 2012, i va ser guardonada en nombrosos cocursos
nacionals com Germans Claret,
el Nacional Ciutat de Xàtiva, l'Internacional de Llanes i el Primer
Palau de Barcelona. Actualment
compagina la docència al Conservatori Professional del Liceu i de
Cervera amb la interpretació. És
membre del quartet de violoncels Les Mademoicelli. Ha estat
directora artística de la Camerata432 del 2009 al 2016.

Durant l'actuació musical, la
formació lleidatana interpretarà
la Simfonia N.2, Op. 36 en Re M
i rescatarà una obra homenatge
inédita per a l'OJC, dedicada al
compositor alemany, que va ser
creada pel vigatà Bernat Calvó
a finals del segle XIX. El preu de
les entrades tenen una cost de
12 euros i la reduïda: 10. D'altra
banda, els amics de l'OJC poden
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,16

O.J.D.: 2112

TARIFA: 1282 €

E.G.M.:

ÁREA: 400 CM² - 38%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2017

Empresarios
declaran que
el Palau les
pagó facturas
de CDC
Dos empresarios declaran que
el Palau de la Música les pagó
facturas de CDC por indicación
del partido político, que les hizo cambiar el concepto de los
recibos. | PÁG. 16
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,16

O.J.D.: 2112

TARIFA: 1282 €

E.G.M.:

ÁREA: 400 CM² - 38%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2017

Dos empresaris admeten
que el Palau els va
pagar factures de CDC
Diuen que Carles Torrent els va indicar
que modifiquessin els conceptes

FOTO: ACN / L'expresident d'Altraforma Miguel Giménez Salinas, declarant en el judici del 'cas Palau', ahir

Empresaris reconeixen que el Palau de la Música els va
pagar factures de CDC per indicació del partit polític. Durant
el judici, dos empreses així ho van explicar.
Barcelona

ACN
Dos empresaris van reconèixer
ahir que el Palau de la Música els
va pagar factures de CDC per indicació del partit polític. Durant el
judici del 'cas Palau', els màxims
responsables de dues empreses
que van treballar per a CDC en
campanyes electorals en matèria
de publicitat i producció audiovisual, van explicar que el partit

els va dir que no tenia diners per
pagar-los i que ho faria el Palau. A
continuació, i amb cert retard, el
Palau els va anar pagant les factures, van assegurar. Miguel Giménez Salinas, d'Altraforma, va explicar que va modificar el concepte
i el destinatari de tres factures,
originalment per a CDC, perquè el
Palau les pogués pagar.
Segons ell, algú de CDC, que no
sap qui és, va trucar a la directora
P.121

financera de l'empresa, Mari Carmen Mateo, ja morta, per dir-li
que emetessin la factura a nom
del Palau, ja que el partit no tenia diners en aquell moment. Ja
havien treballat pel Palau, fent
fulletons, i les relacions amb CDC
eren "exquisides". Altraforma volia cobrar quan més aviat millor, i
per això va acceptar la proposta.
Van enviar al Palau la factura per
correu i ningú de l'entitat musical es va queixar. Un cop oberta
la investigació judicial, Giménez
Salinas va pactar amb el Palau retornar-li els diners.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 2112

TARIFA: 260 €

E.G.M.:

ÁREA: 105 CM² - 10%

SECCIÓN: ACTUAL

11 Marzo, 2017

Uinares: "La documentació
que vaig trobar coincideix
amb la versió de
//

L'ex-director del Palau de la Música Joan Llinares va assegurar
ahir que la documentació que
va trobar a la institució musical
on cop se'n va fer càrrec, el juliol del 2009, coincideix amb les
acusacions de finançament irregular de CDC que van fer Millet
i Montull. "Quan vaig sentir les
declaracions de Millet i Montu-
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II, vaig respirar i pensar que no
caldria anar a declarar, perquè el
que van explicar coincideix amb
la documentació que nosaltres
vam aportar al jutjat", va assegurar en una entrevista a Catalunya Ràdio. Llinares també va
dir que, entre la informació trobada, n'hi havia de la Línia 9 i la
Ciutat de la Justícia.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 30

O.J.D.: 8501

TARIFA: 817 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 207 CM² - 23%

SECCIÓN: CATALUNYA

11 Marzo, 2017

P.123

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,29

O.J.D.: 8501

TARIFA: 2663 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 549 CM² - 61%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,29

O.J.D.: 8501

TARIFA: 2663 €

E.G.M.: 101000

ÁREA: 549 CM² - 61%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2017
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La Vanguardia Qui

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 9

O.J.D.: 120418

TARIFA: 31300 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 1134 CM² - 100%

SECCIÓN: SUPLEMENTO

11
Marzo, 2017
LA VANGUARDIA
Dissabte, 11 març 2017

QUI 9

que em coneix per la meva faceta
artística em digui sempre així,
perquè posa les coses al seu lloc. I,
sent sincera, India ho veig més
com un sobrenom que com un
nom artístic”, assegura.
Després d’aquella primera
obra sonora, la seva carrera va ser
ascendent però no meteòrica,
ampliant significativament el seu
camp estilístic (com va deixar
patent en els seus exitosos àlbums Despertar i Trece verdades,
o incursions més recents en el
pop llatí) i la seva imbricació també com a compositora (com a tal
es va estrenar en el seu disc Camino de la buena suerte). Després
en vindrien d’altres, com Dual, en
què va sumar la seva veu a la de
quinze mediàtics artistes com
David Bisbal o Enrique Iglesias.
Jenny, o India, s’autoconsidera
“pacient i molt constant, aguanto
molt, no salto pràcticament per
res. I això en el meu treball m’ha
anat molt bé, sobretot en aquelles
èpoques en què les coses no
m’anaven especialment de cara, i
és que sempre intento treure el
millor de cada situació”. La seva
vocació en el món de la cançó, de
la música, corre paral·lela a una
manera positiva de prendre’s la
professió i, sobretot, el seu dia a
dia. “Sempre procuro divertirme i no alterar-me, perquè de seguida t’adones que si caus et serà molt difícil i costós aixecarte. I és que, a més, soc molt
perfeccionista encara que no
m’obsessiono”.
Des que va sortir a la llum el
seu últim àlbum, Te cuento un
secreto, la cantant cordovesa
ha fet un apreciable salt
quantitatiu en la seva carrera. A més d’assolir el cim de
les llistes de discos més venuts, Te cuento un secreto
reflectia amb bastant nitidesa la persona que hi havia darrere seu. O almenys
això és el que assegura la
protagonista. “Jo crec que
és molt evident que, seguint les lletres del disc
apareix una dona molt directa, que transmet els
seus canvis d’ànim; lluitadora, constant, enamoradissa”. D’això últim dona bona constància un dels temes més
emblemàtics de l’esmentat disc,
l’intens Todo no es casualidad, en
què canta amb passió coses com
“es que no soy de piedra / Soy un
huracán que vivo de pasión / No
soy una estatua / En una urna de
cristal”.
Hi haurà oportunitat de comprovar els seus poders musicals
en el seu concert del proper 18 de
març, en la seva estrena al Palau
de la Música en el marc del Festival del Mil·lenni. I també els seus
incondicionals podran gaudir de
la seva presència a Fantastic Duo,
un nou programa de TVE1 a la recerca de nous talents musicals, en
què compartirà protagonisme
amb Marta Sánchez o Carlos
Baute i de pròxima estrena.
I la seva imatge continuarà
afermant-se,
esplèndida:
“M’agrada tenir cura del meu físic, per dins i per fora amb diferents looks, però sense disfressar-me”. I és que “sentir-se bé,
sentir-se dona és el més normal
del món”.

Un èxit que
s’anomena
lluitadora,
constant i
enamoradissa
LA CANTANT CORDOVESA S’HA
CONVERTIT EN REFERÈNCIA DE LA
CANÇÓ AMB UNA BARREJA DE MÚSICA
LLATINA, POP I FLAMENC, I PER LA SEVA
EMPATIA SOBRE ELS ESCENARIS
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

A finals del passat mes de febrer,
el dia 28, rebia la Medalla d’Andalusia en un atapeït Teatre de la
Maestranza, i segurament devia
sentir un nus al coll. “Un i dos!”,
comenta India Martínez, cantant
sanguínia l’addictiva combinació
de flamenc i pop de la qual l’ha
convertit ja en referència de l’escena musical espanyola. Significativa prova d’això és el que va
passar aquest esmentat 28 de febrer, festivitat d’Andalusia, quan
la intèrpret cordovesa va rebre la
medalla de la comunitat com a reconeixement a la difusió i enaltiment de la cultura andalusa. “Qui
m’hauria dit fa uns anys que algun dia estaria allà?”, comenta
entre admirada i agraïda, una artista d’entrega, atractiu i empatia
escèniques excel·lents.
Del que no hi ha dubte és que
als seus 31 anys, la biografia de
Jennifer Martínez és exemple de
perseverança i entusiasme vocacional. Cordovesa de naixement,
la seva família es va traslladar a
Roquetas de Mar quan tenia onze
anys, i aquell 1996 va pujar per
primera vegada dalt d’un escenari a cantar, gràcies a la penya flamenca El Palangre a Roquetas de
Mar. Va començar a estudiar guitarra flamenca i solfeig però sobretot va començar a recórrer les
penyes d’Almeria, presentant-se
en concursos d’aficionats, sent
sempre la més jove. Uns mesos
més tard, ja amb dotze anys, va
decidir presentar-se al concurs
infantil Veo-veo passant a la final



andalusa. A Almeria se la començava a conèixer com la niña del
puerto. Anaven brollant els fruits
d’una inspiració que bevia de glorioses fonts com les de Manolo
Caracol, Antonio Molina, La Niña de los Peines, Terremoto de
Jerez, Camarón de la Isla o Enrique Morente.
Amb només 17 anys va rebre la
seva primera oferta d’una discogràfica, La Voz del Sur. El seu

Amb 11 anys va pujar a
l’escenari i amb 17 va
rebre la primera oferta
discogràfica: llavors
Jennifer va ser India
La intèrpret presentarà
el seu disc ‘Te cuento un
secreto’ en la seva
estrena al Palau de la
Música el 18 de març
productor i descobridor Diego
Ibáñez la va batejar amb el nom
artístic d’India Martínez i va editar el seu primer disc, Azulejos de
lunares. “A mi no m’importa com
em digui la gent; a casa, la família,
els amics, m’han dit sempre Jenny i ho continuen fent. I que em
diguin India, la veritat és que
m’encanta, i m’agrada que la gent

dia martínez

India Martínez, en la presentació de
la revista Fashion & Arts al Museu
Reina Sofia el mes passat
EUROPA PRESS / GETTY
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LES REVELACIONS DELS CASOS ‘PALAU’ I ‘3%’ ASSETGEN MAS

PANORAMA

3Pàgines 18 a 22

Allau de proves de les
comissions de CDC
Dos imputats acrediten el finançament
il·legal, mentre que Ferrovial nega haver pagat

Gordó va dir a un empresari, avui testimoni
protegit: «Ara a qui no obeeixes és president»

mésesport

Colau
planteja que
no es multi
la prostitució
al carrer a
Barcelona

3L’alcaldessa
pretén suavitzar
l’ordenança cívica

L’ànima
de la marató

COSES DE LA VIDA

3Pàgines 36 i 37

Quatre històries de passió
per la cursa de Barcelona
FERRAN SENDRA

CIMERA DESPRÉS DEL ‘BREXIT’

Els països de
l’Est rebutgen
l’Europa a
dues velocitats
TEMA DEL DIA 3Pàgines 2 a 4 i editorial

Un home
apunyala la seva
parella i mata el
fill que esperava
COSES DE LA VIDA 3Pàgina 33

ALERTA DELS JUTGES: NO HI HA MITJANS

Les clàusules
terra saturaran
els jutjats tot
i el decret
PANORAMA 3Pàgines 24 i 25, i editorial
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Les revelacions judicials

Dos empresaris admeten l’ús de
factures falses per finançar CDC
Un proveïdor assegura que el Palau de la Música
va sufragar part de la campanya electoral del 2004

Els exdirectius de Ferrovial encausats neguen
«rotundament» les comissions a Convergència
FERRAN NADEU

XABI BARRENA
BARCELONA

L’

esquerda en el mur de silenci que presumptament ha envoltat el finançament de CDC es va
obrir ahir una mica més. Dos empresaris proveïdors del partit van afirmar en el judici que se segueix pel
cas Palau que van facturar els seus
treballs a la institució cultural per
indicació de Convergència, en concret del seu extresorer Carles Torrent, ja traspassat. Entre aquests serveis realitzats als convergents es troba part de la campanya electoral de
CiU al Congrés dels Diputats del
2004, amb Josep Antoni Duran
Lleida com a cap de llista. Els dos acusats s’han acostat els últims dies a la
Fiscalia.
Va ser l’empresari Juan Manuel
Parra, de la companyia Hispart –dedicada al muntatge de sistemes audiovisuals en congressos i mítings–,
qui va afirmar que va facturar al Palau els serveis prestats amb motiu de
la campanya. Parra, això sí, va afegir
que el successor de Torrent al partit,
Daniel Osàcar, «no en sabia res». En
total es tracta de 13 factures per un
import superior a 800.000 euros.
Parra va ser el segon empresari
que va confessar l’ús de factures falses. Poc abans, Miguel Giménez-Salinas, accionista majoritari d’Altraforma –companyia de publicitat–,
va reconèixer haver facturat al Palau de la Música encàrrecs realitzats
per a CDC. Giménez-Salinas va dir
que no sabia qui del partit va recomanar la via del Palau de la Música.
Fins ara, l’acusat havia declarat haver rebut tres encàrrecs del mateix
Palau entre el 2006 i el 2007 per un
import de 60.000 euros cada un.

33 Juan Elizaga (esquerra), excap de relacions institucionals de Ferrovial, i Pedro Buenaventura (centre), exdirector per a Catalunya de la constructora, ahir.
FERRAN NADEU

SANT CUGAT, BARCELONA, L’HOSPITALET /

La polseguera aixecada per les declaracions en el judici van forçar la convocatòria del comitè executiu del
Consorci del Palau per dimecres que
ve. L’Ajuntament de Barcelona anirà
a la cita amb la proposta de prendre
mesures contra CDC. En el consorci,
no obstant, el Govern té majoria.
Aquests dos empresaris, i un tercer, Pedro Luis Rodríguez, que no va
implicar Convergència, van concentrar una atenció mediàtica que en
les previsions estava destinada a dos
alts càrrecs de Ferrovial, la constructora que presumptament hauria donat a CDC el 4% de les contractes obtingudes del Govern, en un exemple
de manual de tràfic d’influències.
«Rotundament no». D’aquesta

33 Fèlix Millet i el seu advocat, a l’arribar a la Ciutat de la Justícia, ahir.
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manera va desmentir el que va ser director per a Catalunya de Ferrovial a
finals dels 90 i principis d’aquest segle, Pedro Buenaventura, el que havia afirmat el trio gestor del Palau de
la Música: Fèlix Millet, Jordi Montull
i Gemma Montull.
Com s’esperava, l’exexecutiu de
Ferrovial, també acusat i per al qual
el fiscal demana quatre anys i mig
de presó, es va alinear amb les tesis
de l’extresorer de CDC, Daniel Osàcar. Buenaventura, i també el cap de
relacions institucionals de la constructora, Juan Elizaga (encarregat
dels patrocinis), van negar haver-se
reunit mai amb Osàcar o el seu antecessor al capdavant dels números
del partit, Carles Torrent.
La constructora ja va negar qualsevol tracte de favor en l’adjudicació d’obres per part de la Generalitat, com un pavelló municipal a
Sant Cugat, les obres de la línia L-9 i
la Ciutat de la Justícia, precisament
on té lloc el judici.
Buenaventura va detallar que to-

Llinares afirma que
els documents
confirmen la tesi
sobre CDC de Millet
33 Joan A. Llinares, exdirector ge-

neral del Palau de la Música, que
va arribar al càrrec després d’esclatar l’escàndol del cas Palau, va
reiterar ahir el seu convenciment
que Convergència Democràtica
es va finançar il·legalment a través de l’Orfeó Català-Palau de la
Música, tal com va explicar el mes
de juliol passat en una entrevista
amb EL PERIÓDICO.
33En declaracions a Catalunya

Ràdio, Llinares va assegurar que
la documentació que va trobar
quan va arribar al Palau, i que va
posar en mans dels investigadors, «coincideix amb el que han
dit Fèlix Millet i Jordi Montull».
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Gordó, a un contractista: «Ara
a qui no obeeixes és president»
Juan Manuel Parra
HISPART

«Ens van fer
una factura de
30.000 euros per
tapar-nos la boca»

ARXIU / CARLOS MONTAÑÉS

«A veure què passarà»,
li va dir al testimoni, que
uns anys abans s’havia
reunit amb Mas

Andorra va confirmar
que diversos dels
investigats pel 3%
tenien comptes allà

UN ALTRE TESTIMONI / En la causa tam-

J. G. ALBALAT / R. JULVE / J. RICO
BARCELONA

M. Giménez-Salinas
ALTRAFORMA

«Ens van trucar de
CDC i ens van dir:
‘factura aquí
aquest concepte’»

Pedro L. Rodríguez
MAIL RENT I LETTER GRAPHIC

«Els donatius a
CDC eren un 10%
de la facturació
d’un any»
tes les aportacions que la seva empresa va fer al Palau de la Música
van ser en concepte de patrocinis.
Uns pagaments que van començar el 1992 i que tenien com a objecte donar a conèixer una empresa que, més enllà de l’obra pública, no aconseguia endinsar-se
en la inversió privada.
El directiu va reconèixer múltiples reunions amb Millet, però
va explicar que tenien com a objecte debatre i fins i tot negociar l’expedient del Petit Palau, la
construcció del qual va acabar per
endarrerir-se i, per tant, va acabar per generar indemnitzacions per aquesta demora. El document més comprometedor que va
mostrar el fiscal Emilio SánchezUlled, i en el qual s’entreveu que,
en efecte, s’establia al Palau el nexe entre l’obra pública de la Generalitat i l’empresa constructora no tenia relació amb Buenaventura, sinó amb el seu antecessor,
Rafael Puig-Pey. H

E

l relat davant els fiscals del
cas 3% d’un testimoni protegit deixa al descobert la
contundent advertència
que li va fer l’exconseller Germà Gordó per no «obeir» els interessos de
CDC. Un expeditiu avís que implicava directament l’expresident de la
Generalitat Artur Mas. 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».
D’acord amb les diligències judicials del cas, a les quals ha tingut
accés EL PERIÓDICO, que investiga
una presumpta trama de corrupció
per aconseguir diners a canvi d’adjudicacions d’obres públiques, l’empresari esmentat va rebre «entre el
2006 i el 2007» una trucada de Gordó, «a qui ja havia vist alguna vegada
abans», per citar-lo a la seu de CDC al
carrer de Còrsega de Barcelona. La
cita es va produir, sempre segons el
seu testimoni, al despatx de Mas, llavors cap de l’oposició, i en presència
de l’exconseller, que aleshores era
gerent del partit.

33 Germà Gordó surt del Palau de la Generalitat, el setembre del 2015.

bé figura el relat d’un segon testimoni protegit que va exposar als fiscals
una trobada el 2004 amb el llavors
diputat de CiU Josep Grau, que havia
sigut conseller d’Agricultura en l’última legislatura de Jordi Pujol.
Aquest testimoni va recórrer a Grau
per recomanació de l’alcalde d’Alcarràs (Lleida) en aquell moment, el
convergent Gerard Serra. El llavors
diputat el va citar al Parlament i allà,
sempre segons el seu testimoni, li va
dir: «Si voleu fer alguna cosa més
amb el Gustavo a les terres de Lleida,
heu de tractar amb Gordó».
A continuació, l’empresari es va
entrevistar amb l’exconseller, també a la Cambra catalana, i aquest, segons la fiscalia, «li va ratificar que
per qualsevol negoci a les terres de
Lleida havia de parlar abans amb ell,
per pactar les condicions». «El declarant no va fer cas ni de l’un ni de l’altre, i no va aconseguir cap feina a
Lleida», rebla Anticorrupció.
ANDORRA CONFIRMA / Altres noms des-

CAS OMÍS / El testimoni, que va decla-

rar de forma voluntària, va explicar
als fiscals Fernando Bermejo i José
Grinda que Mas es va dirigir a ell en
aquests termes: «A partir d’ara totes
les adjudicacions han de ser a través
de Gordó». La versió de l’empresari
és que l’actual diputat del PDECat li
va dir que havia de canviar, però que
ell en va fer cas omís i va seguir amb
«la seva activitat empresarial amb
normalitat», segons l’escrit de la fiscalia que figura en el sumari.
A partir d’aquella cita, segons
aquesta versió, l’empresari no va
tornar a tenir contacte en persona
amb Mas. En canvi, sí que es va trobar temps després amb Gordó en un
acte a Tarragona, on «una empresa
del grup GBI, Cator, rebia un premi».
Allà va ser on el llavors ja alt càrrec
del Govern el va advertir amb l’expressió «a veure què passarà».
El testimoni no va poder concretar en quin any es va produir aquest
episodi, tot i que va deixar clar que

va ser quan Mas ja era president .
En la seva primera legislatura, del
2010 al 2012, Gordó va ser secretari
del Govern. En la següent, del 2012
al 2015, va ocupar el càrrec de conseller de Justícia. «El declarant, en
aquell moment, es va sentir extorsionat. Va ser molt desagradable»,
conclouen els fiscals.

EL DOCUMENT 3 L’escrit de la Fiscalia Anticorrupció amb la
declaració del testimoni protegit, en què exposa la seva reunió amb
Mas i Gordó al despatx de l’expresident a la seu de CDC.
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tacats que apareixen en el cas són els
dels extresorers convergents Andreu
Viloca i Daniel Osàcar. En aquesta altra causa, el jutge del Vendrell del
cas 3% va demanar a les autoritats andorranes si aquests dos extresorers
de CDC tenen comptes en aquell país i, si aquest fos el cas, conèixer-ne
els moviments. El segon també protagonitza un informe de la Guàrdia
Civil en què es constata que va efectuar una operació financera amb
Luxemburg.
Però no només es va cursar la
comissió rogatòria en referència als dos extresorers nacionalistes. En concret, aquesta sol·licitud,
posada en marxa el 20 de novembre del 2015, feia referència a 23
persones i 69 empreses o entitats,
com la fundació convergent CatDem. Xavier Tauler (Copisa), Sergio
Lerma (Oproler), Josep Antoni Rosell (Infraestructures.cat), Jordi Sumarroca (Teyco), Jordi Soler (Grup
Soler) i les seves respectives companyies van ser alguns dels objectius.
Almenys Lerma, Tauler, Sumarroca i Soler han tingut «productes financers» a Andorra. En canvi, tant
Mora Banc com Andbank van certificar que altres investigats --entre ells
Viloca, Osàcar i la CatDem-- no tenien comptes almenys en aquestes dues entitats. H
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Un empleat de GiSa va explicar
com es falsejaven els concursos
La Guàrdia Civil
apunta a l’existència
en l’empresa d’«una
trama delictiva»
El mètode
consistiria a primar
i controlar l’oferta
tècnica de licitació
SALVADOR SABRIÀ / JESÚS G. ALBALAT
BARCELONA

U

na de les perles de l’anomenat sumari del 3% és
una denúncia anònima
d’una persona que s’identifica com a treballador de l’empresa
de gestió d’infraestructures de la Generalitat, GISA, en què s’explica el
mètode que podria haver utilitzat
per falsejar determinats contractes
públics. En el seu informe, la Guàrdia Civil, després de comprovar la veracitat del compte de correu des
d’on es va emetre la denúncia, assegura que aquestes informacions ofereixen una panoràmica de «l’existència de tota una trama delictiva
que subjau en l’estructura d’Infraestructures.cat (GISA)».
La denúncia, que el treballador
va enviar en el seu moment a l’Oficina Anticorrupció i a la Fiscalia i que
llavors no va obtenir resposta de cap
de les dues, es va trobar en una maleta de Josep Antoni Rosell Polo que
tenia en custòdia un amic seu i que
posteriorment va entregar a la Guàrdia Civil després dels registres al domicili de Rosell. La maleta es va obrir
a les dependències judicials. Aquest
cop, a la vista d’altres «evidències»
que els agents han trobat durant la
investigació, la Guàrdia Civil no no-

E

n un tens debat del 2005,
Pasqual Maragall, llavors
president, va dir a Artur
Mas, líder de CiU: «Vostès
tenen un problema, que es diu 3%».
Mas li va recriminar que estava cremant la legislatura que havia de pactar l’Estatut.
Avui, després de les declaracions
de Fèlix Millet i Jordi Montull en el
judici del Palau, queden clares dues coses. Que Maragall es va equivocar perquè, en política, que et donin
la raó 12 anys després serveix de ben
poca cosa, i que el 3%, company de
viatge de CDC, pot ser la sentència
de mort d’Artur Mas. Vaig explicar
dimarts que Mas té una cosa que en
política és una virtut: una barreja
notable de tenacitat-obstinació i autoconfiança. I al gener vaig escriure
que Mas estudiava seriosament tornar a ser candidat a presidir la Generalitat.
Però té les coses costa amunt.
Quan va guanyar el 2010 amb un

FEIXOS DE BITLLETS DE 500 € EMBOLICATS EN PAPER DE DIARI
El Vendrell q La Guàrdia Civil va
trobar dos feixos de bitllets de 500
euros a l’interior d’una caixa forta
confiscada a un dels investigats

Alteració d’una
adjudicació que
superava la llei
33El sumari conté una altra clas-

se de tripijocs. La Guàrdia Civil
destaca el cas de la construcció
de pisos de protecció oficial a
Sant Cugat del Vallès per part de
l’empresa Teyco, una de les investigades, que «fa la impressió que
va realitzar una baixa temerària
[de l’oferta] que va ser obviada a
l’hora de l’adjudicació». En
aquests casos, el més habitual és
que perdi el concurs.

Geometria
variablE

en el cas 3%. Es tracta de Josep
Antoni Rosell, exdirector de
l’organisme de la Generalitat
Infraestructures.cat. Els diners

estaven embolicats en paper de
diari i, alhora, en paper d’alumini. A
la caixa també hi havia un rellotge
Rolex i un altre de la marca Orient.

més ha donat credibilitat a la denúncia, sinó que l’ha incorporat a la causa i considera que aporta «informacions d’interès molt rellevants per
a la investigació que s’està practicant», referides a l’alteració de «tota
mena de concursos públics, tramitats en l’esmentada mercantil, amb
la finalitat de dirigir-los a empreses
que, al seu torn, col·laboraven amb
donacions al partit».
En síntesi, el mètode per apanyar
els concursos que explica la denúncia consistia a controlar les adjudicacions en la fase de l’oferta tècnica del concurs d’una obra o servei,
a la qual s’adjudicaven el 70% dels
punts, amb posteriors limitacions
a la part de l’oferta econòmica (30%

dels punts), molt més objectiva que
la primera, que feien gairebé impossible que el que obtenia dos o més
punts de diferència a la primera part
del concurs l’acabés perdent. Segons
la Guàrdia Civil, es va produir una
situació «d’abús de poder i de corrupció sistemàtica» que situa en el
temps «del 2011 al 2013», durant el
mandat d’Artur Mas.
En la denúncia s’afirma que en
aquests anys es va crear a GISA l’anomenada Unitat d’Avaluació Tècnica d’Ofertes, amb dos tècnics que no
provenien de l’empresa pública, i
que tenien relació tant amb el llavors director general, Josep Antoni
Rosell, com amb el president de l’entitat, Joan Lluís Quer. Aquesta uni-

JOAN

Tapia

Les conseqüències
polítiques del 3%
El PDECat haurà
de triar entre el seu
líder més conegut
o un futur nou

programa de la CiU de Jordi Pujol
(un catalanisme atrapa-tot) va treure 62 diputats. El 2012 va anticipar
eleccions, va assumir l’independentisme com a programa mínim (no
com a objectiu de futur) i va baixar
a 50 escons. Ara en té 30 en una coalició amb ERC, la gran favorita a les
enquestes. I en les últimes eleccions,
legislatives del juny del 2016, el seu
partit va ser el quart en vots, per darrere del PSC, al qual el seu agit-prop
va qualificar de traïdor i d’estar en
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fase terminal per no seguir el seu
full de ruta.
El seu compte de resultats és...
¿mediocre? Salvador Sostres l’acusa
de malastruc i ara el judici del Palau,
el cas 3% del Vendrell i altres coses,
com les aventures del matrimoni
Bassols (que mereixen un article),
llancen molt més que una sospita
de corrupció. El nou Partit Demòcrata, el successor de CDC, va demostrar en la seva fundació que no volia
ser una joguina de Mas, ja que es va
rebel·lar contra el nom del partit i
la direcció que proposava. Ara haurà d’optar entre el polític més professional i amb més grau de coneixement que té i un futur nou que trenqui amb part del passat.
No serà gens fàcil. Alguns diuen
que és obligat liquidar Artur Mas.
Potser, però la targeta de visita d’un
partit que enterra dos líders carismàtics successius –Pujol i Mas–
tampoc és gaire suggerent. ¿Com
decidir-ho?

tat és la que puntuava les ofertes
tècniques. La seva posada en funcionament va coincidir amb fortes retallades de plantilla a GISA.
El percentatge de l’oferta tècnica
sobre el total no està fixat de manera estricta per la llei. Varia a criteri
de l’administració i del tipus de concurs. Encara que alguns organismes,
com la Comissió de Defensa de la
Competència, aconsellen que l’oferta econòmica pesi molt, perquè és
més difícil de manipular. Actualment, en les licitacions de l’Ajuntament de Barcelona l’oferta econòmica aporta el 51% dels punts.
Si la tècnica pesa el 70% i l’econòmica està limitada de tal manera
que impedeix que la diferència entre la més cara i la més barata no pugui superar en més d’un punt els 30
que val, el resultat és que en aquesta
segona part tots els concursants presenten ofertes gairebé idèntiques
que no varien el resultat. «Curiosament les empreses adjudicatàries
dels contractes més suculents arrasen en l’oferta tècnica», constata la
denúncia.
/ «Efectivament, hi ha
marge per fer una valoració tendenciosa dels criteris no estrictament
econòmics d’un concurs», va reconéixer a aquest diari Josep Mir, professor de Dret Administratiu. Tot i
que va afegir que si les bases del concurs són molt clares cada vegada és
més difícil manipular-los.
A més a més, va advertir que les
grans empreses tenen personal dedicat a preparar les licitacions i acostumen a guanyar-les amb més facilitat que les petites perquè són millors en aquesta activitat. El mateix
expert també va advertir que al no
existir una carrera administrativa
sòlida, al final la realitat és que hi
ha molt personal del sector públic
«pressionable pel poder polític, perquè va ser gràcies a ell que va aconseguir el lloc de treball». També adverteix que una excessiva valoració
de l’oferta econòmica, sense tenir en
compte l’experiència, podria acabar
perjudicant la qualitat de l’obra pública. H
«HI HA MARGE»

A Catalunya, CiU va representar
–molts cops bé– unes àmplies classes mitjanes que volien un partit catalanista-nacionalista i pragmàtic.
No és cap casualitat que Pujol guanyés el 1980 amb l’eslògan Ara convé. I el Partit Demòcrata té un espai
que no poden ocupar ni el PP –massa conservador i amb líders escollits
a dit des de Madrid– ni normalment
Ciutadans (va néixer amb un tic anticatalanista), ni el PSC, que és d’esquerres i apuja impostos. Però hi
ha ERC, sí, d’esquerres, però amb
un líder despert i pragmàtic que va
aconseguir atraure Mas a la seva
idea de nacionalisme.
Els demòcrates necessiten saltar
dos obstacles. Un, la dona del cèsar
no només ha de ser honesta, sinó
semblar-ho. Han de trencar, doncs,
amb el Palau, el 3% i el cèsar. Dos, el
seu espai és el d’un partit definit pel
binomi nacionalisme-pragmatisme, d’instint descaradament centrista i d’inclinació liberal. H
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Les repercussions polítiques
JULIO CARBÓ

Mas posa la mà al foc
també per Germà Gordó
L’oposició vol
que l’expresident
s’expliqui dimecres
al Parlament
EL PERIÓDICO
BARCELONA

33 Artur Mas, abans-d’ahir, en una conferència a l’Hospitalet de Llobregat.

Pàgines 18 a 22 LLL

Artur Mas va tornar a definir ahir
l’extresorer de CDC Daniel Osàcar
com una persona «absolutament ho-

norable» davant les acusacions de
Fèlix Millet i Jordi i Gemma Montull
«que només busquen penjar-li el
mort a un altre» per no anar a la presó, i també va posar l’altra mà al foc
per defensar l’exconseller de Justícia i exgerent nacionalista Germà
Gordó, a qui els investigadors del cas
3% assenyalen com a aconseguidor
de presumptes comissions il·legals
per a Convergència a canvi de l’adjudicació d’obres públiques.

El 25 de febrer, Mas ja va mostrar
el seu suport a l’actual diputat de
JxSí fent-se una foto amb ell en un acte del PDECat a Barcelona just quan
començaven a sortir informacions
que el relacionaven amb presumptes mordidas a empresaris. Llavors,
l’expresident va vincular les acusacions de corrupció amb el gir sobiranista del seu partit i va proclamar
que l’Estat vol destruir el PDECat
perquè sense ell «no hi haurà» independència. Ahir, vorejant aquesta
línia en una entrevista a RAC-1, l’excap del Govern va al·legar que la denominada operació Catalunya no es va
acarnissar tant amb ERC com amb el
seu partit perquè no fa «tanta por»
com els convergents perquè només
ells poden «donar en algun moment
la majoria a un Estat català».
LES ADJUDICACIONS / De nou sobre els

assumptes tèrbols que esquitxen
CDC, l’ara president del PDECat va
asseverar: «No pot ser que es digui:
‘hi havia comissions a canvi d’obres,
d’adjudicacions’, i no s’analitzin les
adjudicacions. ¿I sap per què no
s’analitzen? Perquè saben que estan
ben fetes. És inconcebible que en

Artur Mas
expresident de La generaLitat

«No sé quina
obsessió hi ha a
voler apartar-me
de la política
en ple procés
sobiranista»
aquest moment no s’estigui investigant com es van adjudicar aquestes
obres i si hi havia realment un tracte
de favor a una empresa o no».
Mas –que va advertir que no
s’ha plantejat deixar la política en
aquests moments tot i l’«obsessió»
d’alguns perquè faci un definitiu pas enrere–, tindrà l’oportunitat d’explicar tot el que està relacionat amb aquestes qüestions al Parlament, ja que tots els partits de
l’oposició han demanat la seva compareixença arran de les declaracions
de Fèlix Millet i Jordi Montull en el
judici del cas Palau, en les quals van
apuntar directament a CDC com
a receptora de comissions il·legals
procedents de Ferrovial. La Mesa de
la Cambra abordarà dimarts que ve
la sol·licitud (que comptarà previsiblement amb el vot favorable de
JxSí) i alguns partits volen que l’expresident doni explicacions just
l’endemà, en la comissió d’Afers Institucionals. H
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Dos empresarios facturaron
al Palau trabajos para CDC
O
>

Ambos lo admitieron en el juicio, pero desvincularon al extesorero Daniel Osàcar

Barcelona

EFE

Dos directivos de empresas proveedoras de CDC aseguraron ayer que
la formación les pidió que cargaran
al Palau de la Música varias facturas por servicios que habían prestado para el partido con motivo de
campañas electorales, aunque desvincularon de la trama al extesorero Daniel Osàcar.
Miguel Giménez Salinas y Juan
Manuel Parra, responsables respectivamente de las empresas Altraforma e Hispart, revelaron ayer ante la
Audiencia de Barcelona que participaron en el desvío de fondos del
Palau a CDC a través de facturas
mendaces, por lo que la Fiscalía les
pide tres años de prisión al acusarles de un delito de falsedad documental.
Miguel Giménez Salinas, exconsejero delegado de la empresa de
publicidad Altraforma, aseguró que
entre los años 2006 y 2007 cargó al
Palau de la Música tres facturas por
un valor total de 190.778 euros con
los conceptos falsificados, dado que
en realidad correspondían a servicios que había prestado a CDC.

El acusado reveló que fue el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, quien le dio esas
instrucciones para cobrar del Palau
de la Música, pero insistió en que
su sucesor al frente de las finanzas
de la formación, Daniel Osàcar, que
afronta siete años y medio de cárcel, no sabía “absolutamente nada”.
Tras la muerte de Torrent, el acusado dijo que habló con “una chica
de contabilidad” de CDC para reclamar los pagos y, posteriormente, con el propio Osàcar, al que explicó que estaba cargando al Palau
algunas facturas pendientes con la
formación convergente.

“CALLARNOS LA BOCA”

El extesorero de Convergència Daniel Osàcar se enfrenta a siete años y medio de cárcel. EFE
Según el empresario, CDC les indicó que falsificaran el concepto de
esas facturas y las cargaran al Palau
de la Música, aunque dijo no recordar la identidad de su interlocutor
en el partido nacionalista.

En la misma línea se manifestó
Juan Manuel Parra, de la empresa
Hispart, dedicada al montaje de
sistemas audiovisuales para congresos, convenciones y mítines,
quien reconoció que cargó al Palau
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un total de trece facturas con un
valor total de 824.299 euros que en
realidad correspondían a servicios
prestados a Convergència con motivo de las elecciones generales del
año 2004.

“Me dijo que él no sabía nada y que
no tenían nada de ese tema y que
no tenían ningún tipo de información y que fuera al Palau”, relató el
empresario, que aseguró que entonces trató con Jordi Montull, la
antigua mano derecha de Fèlix Millet al frente de la entidad cultural.
“Nos hicieron una factura de 30 mil
euros para callarnos la boca, supongo”, agregó.
Por el contrario, el responsable
de Mail Rent y Letter Graphic Pedro
Luis Rodríguez alegó que desconocía los trabajos que ambas compañías facturaron a Convergència y al
Palau de la Música, porque se encargaba de ello otra persona, por lo
que afirmó que no sabe si los servicios al partido en campañas publicitarias y organización de actos políticos se facturaban a la entidad
cultural. Z
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Pantalles

CRÍTICA DE TV
Sergi Pàmies

Justícia, intriga i rivalitats

L

a retransmissió del
judici del cas Palau de
la Música és un document valuós sobre la
narrativa de l’actualitat. Visualment, l’exercici és estàtic. Les
càmeres es limiten a un mínim
esforç i a no interferir en el
relat. El tribunal és retratat amb
una llum inhòspita i l’escenografia és crua i se centra en una
paret de pedra amb piles de
volums d’un sumari infinit.
Podríem prescindir de les imatges i centrar-nos en la qualitat
de les veus. La de la presidenta
del tribunal, metòdica i rigorosa; la del fiscal, corrosiva i sarcàstica, i la de Fèlix Millet, que
és un pou de gravetat noctàmbula i l’expressió d’un poder
arbitràriament administrat a
través de continuats deliris de
grandesa.
INTRIGA GENERACIONAL. L’ombra de Woody Allen és tan allargada que s’estén per diverses
generacions, que intenten actualitzar l’univers de la neurastènia sofisticada novaiorquesa.
Aquest món ha estat recuperat
per diversos creadors que n’han
extret lectures creatives o mediocres imitacions. La sèrie
Search party parteix d’un plantejament híbrid entre Misteriós
assassinat a Manhattan i Perdida. Una urbanita de trenta anys,

aparentment ingènua i estancada en una relació que accepta
per timidesa, descobreix la
desaparició d’una companya
d’institut. Això activa una investigació tan personal com peculiar. La idea d’un investigador no
professional és un recurs tan
antic com el temps i aquí torna a
funcionar però amb un problema: la mescla de comèdia de
situacions i d’intriga no acaba
de funcionar i els capítols, que
només tenen vint-i-tres minuts,

La idea d’un
investigador no
professional és
un recurs narratiu
antic com el temps
es fan moderadament interminables, i el retrat dels personatges, llevat d’alguna excepció,
tampoc entusiasma. L’interès
acaba confluint en l’expressivitat perplexa de la protagonista,
però sospito que això no és
suficient per explicar l’entusiasme que la sèrie sembla generar.
RIVALITAT FEMENINA. La suma
de l’interès morbós de la rivalitat entre dones sumat a l’interès
que provoca que aquestes dones

siguin dues estrelles de Hollywood que mai han treballat
juntes és la substància de Feud.
Creada per Ryan Murphy, la
sèrie explota la rivalitat entre
Bette Davis i Joan Crawford,
dirigides per Robert Aldrich al
clàssic Què se n’ha fet, de Baby
Jane? A primera vista semblaria
una trama massa localitzada en
l’univers cinèfil retro, sotmesa
al típic perill de l’excés d’ambientació i de glamur que acostuma a ofegar la vivesa i profunditat de l’argument. No és el cas.
Des de la primera escena la
sèrie funciona i la rivalitat s’estén sobretot als diàlegs, escrits
amb un sentit envejable de
l’elegància aplicada a la rotunditat en la facultat de ser com
més destructius i sulfúrics,
millor. Les actrius Jessica Lange i Susan Sarandon encarnen
aquests tres nivells d’odi (d’estatus en l’univers de Hollywood, de protagonisme durant
el rodatge i de recreació en el
caràcter macabre dels personatges que els tocarà interpretar a la pel·lícula). Encara que
d’entrada sembli que intenta
impressionar l’espectador
amb un desplegament de
mitjans invertits en vestuari,
ambientació i maquillatge, la
substància de la sèrie la trobarem en els diàlegs, deliciosament verinosos.

El setè lliurament de ‘Joc de trons’
P.136
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Pilar Rahola

avant la foscor

les llibertats
amenaçades,
converteix en
nia crítica de defensa

aracions polítiques. Meryl Streep
car la ira de Trump amb el seu diss Golden Globe Awards, en el qual
mnar Trump per burlar-se d’un rescapacitat i va destacar la impordefensar la llibertat de premsa.
món de la moda, alguns dels princienyadors s’han compromès a no
primera dama, Melania Trump. En
etmana de la Moda de Nova York,
dors des de Mara Hoffman a Prabal
anservir-sedelapassarel·la perfer
polítics.
rtidaris de Trump poden preferir
ar aquestes declaracions, dient als
rtistes que “s’aferrin als seus llocs
l del dia a dia”. Però la veritat és

que el que aquestes xifres diuen té un impacte i no només en Trump. Hi ha una raó
per la qual els líders autòcrates de Rússia
sempre han tractat de mantenir els artistes
lligats curt.
Quan els artistes s’inclinen davant el
poder, l’Estat guanya un nou nivell d’autoritat i fins i tot de legitimitat. És per això que
Stalin necessitava el cèlebre poeta antiKremlin Óssip Mandelxtam per escriure-li
una oda. Mandelxtam va sucumbir a la
pressió, però no estava derrotat. Va continuar insultant el Kremlin amb el seu poema:
“Vivim sense sentir el terra sota els nostres
peus”. Mentre acabava morint en un gulag,
els seus poemes de protesta, i els d’altres valents poetes, contribuïen a l’ocàs del règim.
L’obra mestra anticomunista dels setanta
d’AleksandrSoljenitsin,
L’arxipèlag Gulag, va fer
en última instància tant
com l’economia escleròtica per exposar la xarada comunista.
Reconeixent el poder
de les arts, Putin es va
establir des del principi
com un admirador de la
cultura russa. També ha
festejat estrangers, entre ells les icones de
pel·lícules
franceses
Brigitte Bardot i Gérard
Depardieu i fins i tot
Steven Seagal. Alhora,
Putin ha estat ràpid per
eliminar aquells missatges que no li agraden.
El programa satíric de
televisió dels anys noranta Marionetes va ser
cancel·lat gairebé immediatament després
que Putin arribés al
Kremlin.
Trump, novell autòcrata els intents del
qual de silenciar els seus crítics han estat
matussers, en el millor dels casos, pot intentar emular el model rus. Però no ha acumulat prou poder per esclafar tot treball cultural i institució que el critica. Si ho hagués fet,
probablement ja hauria cancel·lat el programa de comèdia Saturday night live.
Sovint són les arts, serioses o satíriques,
lesqueexposeneltràgicabsurddellideratge
repressiu. I com pitjor es comporti Trump,
més gran serà la demanda d’artistes que s’hi
oposin.LesaudiènciesdeSaturdaynightlive
són les més altes dels últims sis anys.
NBC / GETTY

ns de pel·lícules de directors subprohibició de viatjar. A l’abril, gaisales de cinema independents dels
itsielCanadàoferiranprojeccions
de 1984, de George Orwell, com a
a l’abraçada de l’Administració
s “fets alternatius”.
ors de Hollywood han aprofitat la
da de premis per fer les seves prò-

Putin i Trump, parodiats en
el programa Saturday night live

paciència

me”. Doncs es podria dir que en
emps la impaciència és el que es
mb més delit; tot ha de ser ara,
pera, sense mitjà o llarg termini, la
tesa com a forma de vida és un
m qualsevol altre i també una reritme del pas del temps.
g citar en un altre escrit aquella
e hi ha en un fris d’un temple a
El temps destrueix tot el que s’ha
tenir-lo en compte”. Doncs la pahi és vinculada amb el temps, és
ra confiada i un estat d’ànim serè.
coses bones que s’han fet al món,
ments, ciències, pensament, arts,
t amb paciència sempre, com
temps d’aliat. I a l’inrevés, la
es baralla amb el temps i el seu

ritme, i destrossa, destrueix i maltracta el
present, que és la única cosa real; per això,
a més de ser un mal, la violència és una bogeria. I si fem una ullada a la pressa d’alguns polítics, ens adonarem que el present
els molesta perquè no saben què fer-ne i es
projecten sovint en uns plans irrealitzables per a l’avenir, cosa que els situa fora
de la realitat.
I la paciència també vol dir confiança,
un estat d’ànim que creu que les coses es
poden anar millorant, així com també
inclou el respecte per la realitat i pels
conflictes que aporta el dia a dia per a un
mateix i per als altres. La paciència funciona com un nexe o un pont entre el que
és en l’actualitat i el que anirà essent al ritme del temps.

L’embolic
del Palau

H

i ha tanta boira en tot l’assumpte que costa d’entreveure la veritat, i no només
per com són de vaporoses
les dades sinó pels interessos contraposats que bussegen en les aigües del
pantà. D’aquí que calgui centrar-se en
les úniques certeses que tenim.
La primera: Millet i Montull són dos
lladres confessos que van dilapidar
una institució emblemàtica de Catalunya. Les seves acusacions, doncs,
poden ser fruit de la veritat, la revenja o
la necessitat, però amb la seva paraula
no n’hi ha prou. O existeixen proves
tangibles que, a més d’omplir-se les
butxaques, finançaven irregularment
CDC, o sols hi ha fum, encara que sigui
un fum molt eficaç per a la corrosió política. Per això Artur Mas anima la Fiscalia a analitzar els contractes suposadament il·legals. Tot afegint que no ho
faran, perquè “saben que estan ben
fets”. Si això fos així, portaríem deu
anys amb un mantra basat en supòsits
que es demostraria equívoc o directament fals.
Sense oblidar, a més, que Millet era
amic íntim d’Aznar i membre de la
FAES i les seves acusacions podrien
tenir un doble motiu: la manca d’empatia política amb CDC i la voluntat de

Convergència ha estat
l’únic partit que ha assumit
un alt cost polític sense
cap sentència en contra
deixar el Partit Popular fora d’escena.
La segona certesa és que, encara que
no es demostri finançament irregular,
els convenis entre el Palau i CDC eren
molt “estranys”. “En la línia de la moralitat”, ha reconegut el mateix Mas, la
qual cosa crea una altra nebulosa que
resulta políticament sospitosa. Però
també és cert que quan Mas va conèixer la naturalesa dels convenis el 2009
hi va posar fi i va dedicar els darrers
vuit anys a retornar els diners que
havien generat. És a dir, no només no
els va animar sinó que va ser qui els va
liquidar.
A partir d’aquí, la resta de certeses
s’amunteguen a la pila de les males intencions: és una certesa que l’Estat vol
destruir CDC i el mateix Mas perquè
consideren que “l’independentisme
amb corbata” és letal per als seus interessos. I és una certesa perquè hem escoltat les converses de claveguera d’un
ministre, llegit els titulars falsos sorgits
de les fonts de la UDEF i vist com era
impune desprestigiar Mas o Trias en
plenes eleccions. Un Estat que no vol
resoldre amb les urnes un problema
territorial acaba nedant en aigües putrefactes. Això no invalida el judici del
Palau, que camina al marge de les campanyes brutes, però enterboleix la possibilitat de conèixer una veritat fiable.
Finalment, la certesa que Convergència ha estat l’únic partit que ha assumit un alt cost polític sense cap sentència en contra: ha canviat de sigles,
ha deixat grans noms propis a la cuneta
i s’ha compromès sense pal·liatius amb
l’independentisme. És una altra certesa que, si s’haguessin quedat en la versió ambivalent del pujolisme, no haurien patit tant assetjament. Dit amb tot,
la darrera certesa: en els temps del pujolisme alguna cosa es va fer molt malament, però fa molt que el pujolisme
va passar a millor vida.
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Sota l’ombra
la corrupció
11 Marzo,de
2017

DAVID AIROB

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va ser entrevistat ahir per Jordi Basté al programa El món a RAC1

Mas s’aferra a la seva trajectòria i avisa
que no es planteja deixar la política
“No sé per què tanta obsessió a voler apartar-me; dec fer molta nosa”, lamenta
JOSEP GISBERT
Barcelona

A l’agenda d’Artur Mas no hi figura
l’opció d’abandonar la política i
retirar-se; ni tan sols la possibilitat.
“No veig per què fer-ho; la política
ha estat la meva vida en els últims
vint anys i crec que puc continuar
fent una feina”, va subratllar ahir
l’expresident de la Generalitat per
explicar que per cap concepte no
es planteja deixar la política activa
després de les sospites de
corrupció que creixen sobre CDC
arran de les revelacions del judici
del cas Palau de la Música i de les
investigacions en relació amb la
trama del 3%.
“Sóc un dels polítics que ha dei-

xat més coses: vaig deixar la presidència de la Generalitat pel procés
sobiranista, per donar-li una oportunitat, i en el mateix moment vaig
deixar de ser diputat al Parlament”, va explicar l’actual presidentdelPDECat,queesvapreguntar si “volen que ho deixi tot” –amb
referència a aquest últim càrrec,
quearaésl’únicqueostenta–i,gràficament, ell mateix ho va atribuir
al fet que “dec fer molta nosa”. “No
sé quina obsessió hi ha de voler
apartar-me definitivament de la
política,imenysenpleprocéssobiranista”, va reblar. Artur Mas es va
expressar en aquests termes en
unaentrevistaaRAC1,enquèvasituar l’“autoliquidació” de CDC i la
seva refundació en el PDECat com

Cs i el PP demanen que
Puigdemont comparegui
al Parlament pel 3%
MAITE GUTIÉRREZ Barcelona

Ciutadans i el PP consideren insuficient la compareixença d’Artur
Mas per aclarir el seu paper en la
presumpta trama de finançament
il·legal de CDC. Els dos grups volen que l’actual president de la Ge-

Puigdemont i un dels empresaris
investigats a la trama. Es tracta de
Josep Manel Bassols, delegat a
Catalunya de l’empresa Oproler,
la qual va intentar obtenir contractes de l’Ajuntament de Girona
el 2012, quan Puigdemont n’era
l’alcalde.

la mostra d’autocrítica més gran
duta a terme sobre l’actuació del
mateix partit, i la va qualificar de
“sacrifici molt gran”. Una afirmacióambquè,malgrattoteslesseves
negatives sobre les presumptes irregularitats, en el fons admetia que
la sospita havia figurat entre els
motius que havien forçat el tancament i la reconversió de CDC.
L’expresident de la Generalitat
es va aferrar, efectivament, com en
realitat ha fet sempre, al discurs de
la inexistència d’irregularitats en
el finançament de CDC, i va tornar
a defensar l’honorabilitat de l’extresorer Daniel Osàcar, imputat en
el cas Palau de la Música, i de l’exgerent Germà Gordó, vinculat a la
trama del 3%. I, a més, va posar una

serveix “l’excusa” de dir que ell no
estava al cas del que passava, perquè milita al partit des de fa anys i
ostentant càrrecs de responsabilitat.
El mateix farà el PP. El secretari
d’Estat de Relacions amb les
Corts, José Luis Ayllón, va explicar que el seu grup també exigirà
explicacions a Puigdemont, encara que no va aclarir en quin format
–si com a compareixença o interpel·lació–, una decisió que prendran ben aviat els diputats populars. El PP estendrà aquestes demandes a l’Ajuntament de Girona.
De moment,
la resta de grups de
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l’oposició no s’han sumat a la peti-

OPERACIÓ CATALUNYA

L’expresident sosté
que l’Estat burxa
el seu partit perquè
“ERC no fa tanta por”
AL PARLAMENT

La compareixença per
donar explicacions del
finançament de CDC
es preveu per dimecres

ser alcalde de la ciutat, segons va
publicar l’ACN. Des de l’Ajuntament asseguren que Oproler es va
presentar a un concurs públic el
2012, però que no el va guanyar.
Bassols i Puigdemont mantenien una relació propera. El delegat
A GIRONA

Els populars volen
que el president
també s’expliqui a
l’Ajuntament
català d’Oproler va ser alcalde
d’Anglès i cap de la campanya de

vegada més la mà al foc per tots
dos: “Esclar que sí”, va respondre a
la pregunta explícita sobre aquest
aspecte. “La meva responsabilitat
noeraportarl’administració,lesfinances o els serveis jurídics del
partit, però sí que ho era posar al
capdavant d’aquestes àrees persones que fessin la feina correctament”, va recalcar l’actual president del PDECat, que va insistir a
denunciar la seva estranyesa perquè la Fiscalia, si tan interessada
està a arribar al fons de la qüestió,
no investigui l’adjudicació d’obra
pública a Catalunya. “I no ho fa
perquè sap que no hi havia tracte
de favor”, va sentenciar.
Artur Mas també va tenir dures
paraules contra l’operació Catalunya, que va definir com l’“operació
de difamació i calúmnies amb voluntat d’alterar les eleccions a Catalunya dissenyada pel Govern espanyol, coneguda per la Moncloa i
feta de manera il·legal”, i que no va
descartar que continuï encara vigent i que estigui també darrere,
per exemple, de les informacions
que vinculen l’actual president de
la Generalitat, Carles Puigdemont,
amb els intents del directiu de
l’empresa Oproler Josep Manel
Bassols per aconseguir il·lícitament obra pública a Girona quan
aquell n’era alcalde. “S’haurà de
veure”, es va limitar a constatar.
Del que sí que es va mostrar convençut és que si l’operació Catalunya s’ha centrat més en CDC i el
PDECat i no tant en ERC, malgrat
el caràcter sobiranista de les dues
formacions polítiques, ha estat
perquè el partit d’Oriol Junqueras
“no fa tanta por”. I això és així perquè, al seu entendre, “CDC i el
PDECat representen les classes
mitjanes i treballadores que a Madrid saben que poden donar la majoria en algun moment a favor de
l’Estat català, i creuen que si es carreguen aquest espai i les seves cares visibles, el procés perdrà gas i
ell mateix s’ofegarà”.
L’expresident de la Generalitat
té ara pendent la compareixença al
Parlament que han sol·licitat tots
els grups de l’oposició, inclosa la
CUP, i que fins i tot Junts pel Sí votaràafavor,perdesigexprésnonomés d’ERC, sinó també de la cúpula del seu propi partit, el PDECat.
Aquesta compareixença –que serà
la tercera a la qual se sotmetrà sobre el presumpte finançament irregular de CDC– encara no té fixada data oficialment, però tot indica
que podria ser dimecres, que és
quan, en principi, està previst que
es reuneixi la comissió d’Afers Institucionals.

na a l’administració pública per a
ell i la seva dona, Núria Bassols,
que en aquell moment era magistrada del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. Aquest empresari ha estat detingut en dues
ocasions en el marc de la investigació del 3%, així com el responsable d’Oproler a Madrid, Sergio
Lerma.
Tant la Guàrdia Civil com la Fiscalia Anticorrupció l’acusen d’haver obtingut contractes de l’Administració a partir de donacions
que presumptament va efectuar a
CDC no a través de fundacions,
com la resta d’investigats, sinó en
efectiu. Bassols també hauria con-
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L’exposició del Castell de Púbol descobreix el fons en bona part inèdit del
fotògraf Ricardo Sans, que va tenir accés a la intimitat dels Dalí entre 1949 i 1956

El fotògraf còmplice
Eva Vàzquez
PÚBOL

La Fundació Gala-Dalí té
unes 13.500 fotografies de
l’artista d’autors molt diversos i de gran prestigi,
des de Man Ray, Cecil Beaton i Brassaï, fins a Eric
Schaal, Philippe Halsman
i Horst P. Horst. Cada vegada que es presenta alguna d’aquestes col·leccions,
és inevitable subratllar
l’especial complicitat que
devia existir entre fotògraf i pintor perquè de la
seva relació sortissin unes
imatges tan singulars i
memorables. Aconseguir
la millor posa de Dalí no
era pas tan fàcil, i encara
menys acostar-s’hi sense
filtres, en la intimitat quotidiana, si és que un personatge que es prenia tan seriosament a si mateix podia permetre’s aquesta frivolitat humana. Potser els
que van ser més a prop
d’aconseguir-ho van ser
Melitó Casals i Francesc
Català-Roca, però ha calgut esperar fins ara perquè el Castell de Púbol dediqui la seva primera exposició temporal a un fotògraf català.

El muntatge s’organitza en cinc àmbits dissenyats, amb una gran economia d’espai, per Pep Canaleta ■ QUIM PUIG

Ricardo Sans Condeminas (Barcelona, 19111972) és, probablement,
un dels fotògrafs més desconeguts de Salvador Dalí.
De fet, no era ni tan sols fotògraf —tot i que va registrar l’últim concert de Pau
Casals al Palau de la Música, el 1936—, o no va serho de manera professional
fins després de la guerra,
quan va deixar l’advocacia

i, dedicat al negoci de
l’electrònica, va comprarse una Leica amb la qual,
gran aficionat a la música,
retrataria el violinista
Francesc Costa i el baríton
Raimundo Torres. L’amistat amb Dalí data d’aquesta època: es van conèixer
l’any 1949 a través d’un
cosí del pintor, Gonçal
Serraclara, que havia convidat Sans a passar uns

dies a Portlligat. En aquella primera trobada, ja va
tenir ocasió de fer el primer reportatge sobre Dalí,
una de les imatges del
qual, un retrat en color, satisfaria prou l’artista per
fer-la servir de sobrecoberta del seu llibre 50 secretos
mágicos para pintar
(1951). Seria la primera
de moltes altres trobades
durant les quals Sans do-
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cumentaria també el matrimoni Dalí a la casa de
Portlligat acabada de reformar, el 1951, i el procés
de creació d’algunes de les
obres més representatives
de l’etapa “mística nuclear”, aquella emulsió esclatant obtinguda de posar en un mateix quadre la
lectura de sant Joan de la
Creu, les proporcions clàssiques i els efectes de la

bomba atòmica. Però el
principal do d’aquest fons
de cap a 900 fotografies
que la Fundació Dalí ha
comprat a la família Sans i
del qual en gestionarà
també els drets, és que
permet l’accés a un Dalí
més íntim i espontani que
menja garotes, conversa
amb el pescador Pere Marquès o juga a espases amb
el nen Joan Figueras, oerquè se sentia còmode davant un fotògraf amb qui
també compartia taula. I
sobretot, per la sèrie de retrats de Gala, tots inèdits
excepte un, en què apareix relaxada, somrient,
amb una naturalitat insòlita en una dona tan reticent a abandonar el pedestal inaccessible de la musa. L’estima que el matrimoni sentia per aquestes
imatges familiars la corrobora el fet que conservessin 164 en al seva col·lecció personal i que Gala
n’escollís nou per al collage de la Sala dels Armaris
de Portlligat. A l’exposició
es podran veure 90 de les
fotografies de Ricardo
Sans i 300 més en pantalla, en un muntatge dissenyat per Pep Canaleta. ■
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Més pressió a
Convergència
pel cas Palau
JUDICI · Tres empresaris declaren haver
facturat a l’entitat treballs que havien fet
per al partit, mentre que Ferrovial nega
haver pagat comissions a la formació
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Mas insta a
investigar les
adjudicacions
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Justícia El cas Palau

Dos acusats i responsables de les empreses Altraforma i Letter Graphic, ahir en el judici a la Ciutat de la Justícia de Barcelona ■ ACN

Tres empresaris refermen
que el Palau finançava CDC
FACTURES Dos directius admeten que van cobrar a l’entitat feines fetes per a Convergència DONACIONS El partit va rebre
775.000 euros de tres societats ara en fallida FERROVIAL Dos excaps neguen pagaments a Millet per obtenir obra pública
Mayte Piulachs
BARCELONA

Més confessions i contra
Convergència es van escoltar ahir en la cinquena
sessió del judici del cas Palau de la Música. Dos empresaris van revelar al tribunal de l’Audiència de
Barcelona que van lliurar
al Palau factures de feines
fetes per a Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) per indicació
de l’extresorer mort Carles Torrent, i un d’ells en
va informar l’extresorer
Daniel Osácar.
Un tercer empresari,
que feia feines per al Pa-

lau, va detallar que les seves tres empreses van fer
una donació de 775.000
euros a CDC per “consolidar el client”, però des del
2009 estan en un procediment de concurs de creditors. Les tres confessions
segurament comportaran, al final del judici, que
el fiscal els demani una rebaixa de la pena, com també tindran els lladres confessos del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull, i la seva
filla Gemma. Els empresaris s’enfronten cadascun a
tres anys de presó pel delicte de falsificació documental, que es podria rebaixar fins a multa.

Aquests descobriments
van diluir les primeres declaracions dels dos exdirectius de Ferrovial processats, Pedro Buenaventura i Juan Elízaga, que
van desmentir amb fermesa que la constructora pagués un elevat patrocini de
l’ens cultural per desviar
diners a CDC a canvi que el
govern de la Generalitat li
adjudiqués obra pública.
En concret, Miguel Giménez Salinas, ex-conseller delegat de l’empresa
Altraforma, dedicada a la
publicitat, va assegurar
que va cobrar un total de
190.778 euros en tres factures –una el 2006 i dues

el 2007– per feines fetes
per a CDC a l’Orfeó-Palau
de la Música, que, com que
és una associació, no era
controlada fiscalment i la
seva gestió era més opaca.
“Convergència ens va trucar perquè ho féssim i, com
era un bon client, ho vam
fer. Ho sé, vaig ser excessivament frívol”, va declarar
Giménez Salinas sense poder descobrir qui era l’interlocutor del partit, perquè va assegurar que qui va
fer les gestions a la seva
empresa va ser la directora
financera, que és morta.
L’empresari està tornant
els diners cobrats al Palau.
El segon empresari pe-

P.141

nedit va ser Juan Manuel
Parra, d’Hispart. Parra va
explicar que van fer la
campanya electoral de les
municipals del 2004 de
Convergència, amb l’adaptació d’espais i sales, i que
l’extresorer Carles Torrent (mort el 2005) li va
indicar que ho cobrés al
Palau de la Música. Van
dur a terme fins a tretze
factures falses del 2004
fins al 2008. “Van ser
tants anys perquè Montull
m’ho deia, i ens pagava
quan deia que tenia diners”, va indicar Parra. El
directiu d’Hispart fins i tot
va detallar que, com que
els costava cobrar del Pa-

lau, en va informar el llavors gerent, Osácar, també imputat en la causa.
“Osácar ens va dir que no
en sabia res i que no tenia
cap documentació”, va declarar el directiu. Contradeia així la declaració,
abans-d’ahir, de l’extresorer, que va negar que Convergència fes factures falses. Hispart també està retornant els diners.
Més dramàtic va ser
el relat de Pedro Luis Rodríguez, administrador de
Letter Graphic, que va
muntar, amb cinc socis,
les empreses New Letter i
Mail Rent, totes amb seu a
Badalona, i que va acabar
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El Consorci debatrà si acusa CDC
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Consorci del Palau de la
Música, amb el qual les administracions nodreixen de fons
públics l’entitat cultural, es
reunirà dimecres vinent a instàncies de l’Ajuntament de
Barcelona, que vol revisar
l’estratègia jurídica i acusar
CDC pel desviament de fons
del saqueig. La secretària del
Consorci –que integra la Generalitat, el Ministeri de Cultura i l’Ajuntament de Barcelona– ha convocat per dimarts vinent al migdia la reunió del comitè executiu de
l’entitat al mateix Palau.
El Consorci exerceix l’acusació particular en el judici, i
en la reunió s’analitzarà l’es-

tratègia a seguir a petició del
responsable dels serveis jurídics de l’Ajuntament de Barcelona, Joan Llinares, que va
ajudar a destapar l’espoli
com a director del Consorci.
El Consorci demana 21 anys
de presó per a Fèlix Millet i
Jordi Montull, sense acusar
CDC de finançar-se il·legalment a través de l’entitat. El
Consorci del Palau va presentar el seu escrit d’acusació
del cas de l’espoliació el novembre del 2013, amb CiU al
capdavant tant de la Generalitat com de l’Ajuntament de
Barcelona i el PP al govern.
Quan el tripartit governava,
l’ens acusava CDC.

Les xifres

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

824.299 4
euros en tres factures, del
2004 al 2008, va cobrar l’empresa Hispart al Palau per
campanyes fetes per a CDC.

obres manté el fiscal sota sospita de les adjudicades a Ferrovial: Bellet, el pavelló de Sant
Cugat, l’L9 i la ciutat judicial.

ple de deutes –i les societats, en fallida– després de
l’esclat de l’escàndol del
Palau. Rodríguez va explicar que ell feia tasques de
comercial i es va refiar del
seu soci Vicente Muñoz,
també imputat, quan va
fitxar el comercial Salvador Ollé –difunt–, que els
va portar Convergència i el
Palau com a clients. Tots
els socis –va detallar– van
acceptar fer una donació a
Convergència del “10% de
la facturació de les tres empreses del 2005 al 2008”,
una elevada quantitat poc
abans de fer fallida.
Per la seva banda, l’exdirector general de Ferrovial a Catalunya Pedro
Buenaventura va negar
ser autor dels delictes de
tràfic d’influències i administració deslleial que li
atribueix el fiscal. Va assegurar que van acceptar fer
un patrocini generós del
Palau perquè “era una manera d’introduir-se a Catalunya, on no tenien clients
privats”. Entre el 2001 i el
2011, hi van invertir uns
onze milions d’euros, el
mateix que van costar les

obres del Palau i que es van
pagar amb diners públics.
El fiscal Emilio Sánchez
Ulled va preguntar a Buenaventura el motiu pel
qual el patrocini es va triplicar del 2001 al 2002 i va
passar a ser d’1,3 milions
d’euros. En aquesta època,
coincideixen importants
obres adjudicades a Ferrovial i desviaments de diners a CDC des del Palau,
segons la documentació intervinguda a Millet. El directiu, defensat pel penalista Cristóbal Martell, va dir
que es van pagar altres promocions, com ara l’òrgan
del Palau. Buenaventura va
qüestionar que les quatre
obres sota sospita, com la
del pavelló municipal de
Sant Cugat, siguin tan destacades en una facturació
de 3.500 milions que tenia
l’empresa. Amb tot, va dubtar de si era seva la firma que
apareixia en una carta manuscrita a Millet en què li demana “esforç” i “pressió” per
obtenir més mercat català.
Dijous vivent es reprendrà el judici amb la declaració dels cinc acusats que
falten. ■
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LA CRÒNICA

Jordi Panyella

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

Tren sense maquinista
E

n un futur no gaire llunyà, tots
els cotxes circularan sense necessitat de la conducció humana. Tal com evoluciona la tecnologia,
és molt arriscat no afirmar que en el
sector dels trens passi el mateix; de
fet, al metro de Barcelona, a la moderníssima línia 9, això ja passa i fins
ara no s’hi ha produït, ni està previst
que s’hi produeixi, cap situació que
posi en risc la seguretat dels passatgers. Fins avui, l’única notícia negativa
que ha generat la línia 9 gira a l’entorn
de tot el que va passar, o hauria passat, abans que les tuneladores comencessin a foradar les galeries per
on a partir del 2009 circulen els combois sense conductor. Precisament,
cinc mesos abans de la inauguració
de la línia, va sortir a la llum el cas del
Palau de la Música, que primer es va
conèixer com el cas Millet i que cada
cop amb més claredat ha derivat en
el cas que té per nom un llarg “el del
finançament il·legal de CDC a través
de diners aportats per la constructora
Ferrovial a canvi d’adjudicació d’obra
pública com la Ciutat de la Justícia de
Barcelona o –i ja som al cap del carrer– les obres de la línia 9 del metro.
Aquesta és la lògica delictiva dels
fets, que durant la primera setmana
de declaracions en el judici del cas
Palau ha anat quedant cada cop més
clara després que la declaració de Fèlix Millet, que va reconèixer la participació de la institució que ell dirigia
per facilitar el trànsit de diners, hagi
provocat una confessió en cadena de
diversos acusats que va culminar ahir
amb el reconeixement de culpa per
part de petits empresaris que van explicar que cobraven del Palau feines
que havien fet en campanyes electorals de Convergència.
Aparentment, tot plegat està formant un tren que porta cap a l’estació
final d’una condemna en què CDC es
veurà assenyalada per primer cop en
un cas de finançament il·legal. Ara bé,
tal com s’està desenvolupant el judici,
és molt probable que quan el tren arribi al final i el partit que dirigia Artur
Mas hagi de fer front a una responsabilitat civil de poc més de sis milions
d’euros, es descobreixi aleshores que
aquest viatge a l’infern del retret judicial i la repulsa de l’opinió pública
s’haurà fet sense maquinista.
Efectivament, un dels dubtes que
comencen a surar en l’espectacular

Juan Elízaga (esquerra) i Pedro Buenaventura, els dos exdirectius de Ferrovial que
estan acusats en el cas Palau ■ EFE

sala de vistes de l’auditori de la Ciutat
de la Justícia de Barcelona és si el
tribunal tindrà prou base probatòria
per condemnar els dos exdirectius
de Ferrovial acusats de formar part
d’aquest entramat de finançament
il·legal. Ahir, Pedro Buenaventura i
Juan Elízaga es van defensar amb
convicció i difícilment es podrà demostrar que ells van ordenar pagar
al Palau perquè, al seu torn, el Palau
transferís diners a Convergència.
Aleshores, la pregunta que aflora davant d’aquesta eventualitat és obligada: si no es condemnen els empresaris de Ferrovial, es pot condemnar
Convergència per haver rebut uns diners que no se sap qui va fer moure?
El debat jurídic és complex, però la
resposta majoritària donada pels professionals del dret consultats per
aquest diari és afirmativa. I la solució
a l’equació legal es troba en la teoria
del tren que circula sense maquinista.
Millet ho va dir molt clar: “Ferrovial
feia donacions perquè els diners anessin a CDC a canvi d’obra pública.” La
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múltiple i abundant documentació intervinguda al despatx de l’expresident
del Palau ho corrobora. Hi ha trànsit de
diners d’un costat a un altre, hi ha un
tren que es mou i hi ha una estació intermèdia –el Palau– on els diners feien
parada abans d’arribar al destí. Hi ha
tren, però no hi ha maquinista.
Els fets provats de la sentència poden recollir la realitat d’aquest trànsit
il·legal de diners sense identificar qui
va ser el responsable d’ordir la trama
o, dit en termes ferroviaris, es pot dir
que ha quedat demostrat que hi ha
hagut viatge al país del finançament
il·legal del partit reconeixent que no
s’ha trobat el responsable de muntar
el tren i dissenyar l’itinerari.
El més lamentable de tot plegat
és que, quan el tren arribi al destí, en
baixarà un sol passatger, Daniel Osácar, convençut que el bitllet que va
comprar no era per a aquest viatge.
I Osácar, home lleial, no a una sigla,
sinó a unes conviccions, i a una ideologia, no explicarà mai qui li va vendre
el passatge. ■
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El PDeCAT es vol
rearmar ideològicament
Redacció
BARCELONA

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) es
reestructurarà internament per coordinar la seva
activitat a les diferents administracions i coordinar
el seu discurs ideològic. La
formació va prendre
aquesta decisió en una jor-

nada de treball a Valls que
va reunir representants al
Parlament, al Congrés i al
Senat amb membres de la
direcció. Fonts del partit
van explicar que crearan
unitats de coordinació per
a diferents àmbits temàtics que implicaran unes
setanta persones. Tot plegat, per activar una nova
organització eficaç “en la

construcció del corpus
ideològic” de la formació.
La determinació del
PDeCAT arriba en un moment complicat per al partit enmig del judici del cas
Palau i després que els saquejadors confessos de la
institució, Fèlix Millet i
Jordi Montull, hagin assegurat que Ferrovial pagava comissions a CDC. ■

Foto de família dels presents a la jornada del PDeCAT a Valls ■ PDECAT
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Justícia El cas Palau

L’expresident Artur Mas va defensar ahir un altre cop la versió de l’extresorer de CDC, contraposada a la de Millet i Montull ■ ACN

Mas insta que s’investiguin
les adjudicacions de l’època
a L’expresident lamenta que la fiscalia hi renunciï perquè “saben que estan ben fetes”, i acusa que
Millet i Montull volen “penjar el mort” a CDC a Reitera que no deixarà la presidència del PDeCAT
Redacció
BARCELONA

Si la fiscalia denuncia que
CDC va cobrar comissions
de l’empresa Ferrovial a
través del Palau de la Música, a canvi d’afavorir-la
en adjudicacions d’obra
pública, que investigui els
expedients i enumeri en
quins hi ha irregularitats.
Aquest és el repte que va
llençar ahir Artur Mas, expresident de CDC i ara del
PDeCAT, com a principal
argument de defensa arran de les acusacions que

els antics gestors Fèlix Millet i Jordi Montull van vessar davant el jutge, en assegurar que el partit rebia
diners ocults en efectiu i
factures falses. “Saben
que estan ben adjudicades
i que no hi havia tracte de
favor, però llavors els fallaria la peça fonamental”,
desafiava a RAC1 l’expresident, que lamentava que
s’hi hagi “renunciat”, entre altres coses perquè, en
l’època en què se’ls acusa,
el partit era a l’oposició.
En la seva primera entrevista després de la de-

claració dels principals encausats del cas Palau, Mas
va refermar el que ja havia
apuntat en breus declaracions el dia abans a l’Hospitalet: va donar tota la
credibilitat a la versió de
l’extresorer convergent
Daniel Osàcar, que va negar haver rebut res ni en
efectiu ni en factures del
partit cobrades al Palau, i
admetia tot just haver ingressat, a través de la Fundació Trias Fargas, un total
acumulat
d’uns
600.000 euros de la institució fins al 2009, en vir-

L’exdirector coincideix amb Millet

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

L’ex-director general del Palau Joan Llinares, que va assumir la gestió l’any i mig següent a l’esclat de l’escàndol,
va donar credibilitat ahir a
Catalunya Ràdio a la versió
de Millet i Montull, perquè
“coincideix” amb la documentació que ell va trobar a
la institució i ja va dur al jutjat. Per Llinares, que testificarà el 28 de març, hi havia anotacions amb diners rebuts de
Ferrovial a distribuir a CDC,
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en xifres de fins a 6 milions
enllà dels convenis legals, i
que el Palau pagava a compte
de factures falses per serveis
que no havia rebut, sinó el
partit. L’exdirector, que diu
que va tenir traves tant per
part de treballadors com de
l’entorn convergent, creu que
Mas “s’hauria d’haver penedit fa molt temps” d’aquest
finançament irregular i haver
tornat els diners, com va fer
amb els dels convenis legals.

tut d’un conveni públic i
del tot legal a l’època, ja
que fins als últims anys no
s’han prohibit les donacions anònimes i empresarials als partits polítics.
“Intenten pactar amb la
fiscalia per penjar el mort
a un altre”, denunciava
Mas, que recordava que ell
ni tan sols està cridat com
a testimoni al judici, i atribueix les acusacions únicament a l’intent de “salvar-se” dels saquejadors
del Palau. Unes acusacions que, per ell, “fallen
per tot arreu, perquè en la
via penal s’han de demostrar les coses”. Mas diu, a
més, que la gestió interna
del partit l’havia delegat a
persones com el mateix
Osàcar o l’exgerent Germà Gordó, per qui ahir posava també “la mà al foc”.
En tot cas, l’expresident, que reivindicava que
sota el seu mandat es va
aprovar “una de les lleis de
transparència més exigents de tot Europa”, sí
que admet que “la imatge
de CDC està sota sospita”,
però no pensa deixar la
presidència del PDeCAT, i
no descarta fins i tot serne el candidat a les properes eleccions, ja que el president Puigdemont hi ha
renunciat. “No sé quina
obsessió hi ha en voler-me
apartar definitivament de
la política”, lamentava.
Entretant, l’oposició en
bloc va tornar a posar en
dubte ahir les justificacions de Mas, que segons
C’s i CSQP s’assemblen a
les que dóna Rajoy en el
cas Bárcenas, per la qual
cosa li van insistir que deixi la política. Tots li van
exigir que comparegui el
més aviat possible al Parlament, tal com ell ja s’ha
compromès, en una sessió
que probablement podria
ser dimecres que ve. ■
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De set en set
Jordi Panyella

Contra les
tertúlies

L’

any 2012 la gent
valenta de la
productora teatral La
Mama, amb el seu director Jordi Pérez Solé
al capdavant, es va
embolicar en una història amb final feliç, parint i portant a escena una obra
de teatre sobre Fèlix Millet i la seva història al Palau de la Música. El bon actor
Marc Pujol es va ficar dins del personatge per interpretar i cantar les aventures
de Millet, de les quals van ser testimoni
les fustes de l’Almeria Teatre.
Ve a tomb recordar això perquè amb
motiu del judici per l’espoli del Palau de
la Música aquest món fàcilment excitable de les tertúlies d’actualitat s’ha encès com poques vegades i l’excitació ha
portat més d’un i de dos tertulians a tenir idees genials sobre el tema i a escopir-les, com s’escupen les clofolles de
pipes, així, sense més ni més, sense saber ben bé què es diu, perquè com que
les tertúlies se les emporta el vent tant
li fot dir una mitja veritat com una inexactitud, com una mentida.
Així doncs, en plena excitació, embalat per una idea que li va semblar lluminosa, fa pocs dies un tertulià del primer
programa de ràdio del país va assegurar que la gran obra de teatre del segle
XXI d’aquest país hauria de ser una que
reproduís les anades i vingudes dels
personatges del Palau de la Música.
Doncs això ja s’ha fet, senyor tertulià, i
l’obra era molt bona.
El cas Palau va esclatar en plena crisi
econòmica. La crisi ha fet molt de mal a
aquesta professió d’informar, tant que
alguns professionals han intentat trobar refugi en aquest univers de barbaritats i desinformació que són les tertúlies. Alguns hi van per necessitat, i fan el
que poden per arrodonir un sou; els altres, per pura vanitat, pur parlar per no
callar. Informar, sí; opinar, també; desinformar, no, gràcies.
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œUn administrador admet factures
œFerrovial nega comissions i Mas
falses a la campanya electoral del 2004 diu que no deixarà la política POLÍTICA 13 i 15

XAVIER CERVERA

El Palau de la Música oblida el passat amb Dudamel. El Palau, en boca de tothom per la corrupció del passat,

viu ara moments millors. Gustavo Dudamel dirigirà a partir de demà les nou simfonies de Beethoven seguides. CULTURA 32 i 33

Revolta de països
de l’Est contra la UE
a dues velocitats
 Els estats europeus mitjans i petits rebutgen
els plans de l’anomenat Club de Versalles
Els plans de l’anomenat Club de
Versalles (Alemanya, França,
Itàlia i Espanya) d’impulsar una
doble velocitat a la UE perquè
alguns estats avancin en una in-

tegració més gran van provocar
ahir la protesta de països de
l’Est, dels nòrdics i d’algun
membre de la Vella Europa,
comHolanda.INTERNACIONAL 3 P.147
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Sota l’ombra de la corrupció

Dos empresaris admeten que
el Palau pagava factures de CDC
NINOTS

Ferrovial nega el pagament de comissions i reivindica la legalitat de les adjudicacions

TONI
BATLLORI

TONI MUÑOZ
Barcelona

Dels deu acusats que han declarat
fins ara en el judici del Palau, cinc
han assenyalat CDC. Fèlix Millet,
Jordi Montull, Gemma Montull i
ahir dos empresaris més han ratificat la tesi del fiscal. Els altres cinc,
entre els quals dos directius de Ferrovial, ho han negat o desconeixien
el que passava.
Els dos empresaris van reconèixer haver fet factures falses per pagar, a compte del Palau de la Música, serveis que en realitat van ser
prestats a CDC. La seva declaració
va apuntalar la línia mantinguda
per la Fiscalia que part dels diners
d’aquestainstitucióescanalitzaven
al partit com a comissions encobertes. Qui de Convergència els va encarregardefacturarlesfeinesalPalau? Els empresaris no ho sabien.
La resposta només la coneixien dues persones que van morir.
L’administrador de l’empresa
Hispart va admetre haver carregat
al compte del Palau de la Música els
treballs audiovisuals de la campanyaelectoraldeCDCperalesgenerals del 2004. Van girar tretze factures a la institució cultural per un
import total de 824.000 euros. Les
indicacionssobrelamaneradeprocedir van ser dictades pel tresorer
deCDC,CarlesTorrent,quevamorir abans que es liquidés el pagament. A aquest empresari, quan va
trucar al partit per reclamar el cobrament de la campanya, el van
passar amb Daniel Osàcar, el substitut com a responsable financer
del partit, però aquest “no en sabia
res”. El fiscal Emilio Sánchez Ulled
va pressionar l’empresari, ahir durant l’interrogatori, perquè revelés
si el tresorer, també acusat, estava
al corrent de la facturació falsa al
Palau, però va topar una vegada i
una altra amb una negativa: “No en
sabia res de res”.
Un segon empresari acusat,
administrador d’Altraforma, també va admetre que va carregar tres
factures de 190.778 euros al Palau

Juan Manuel Parra

Miguel Jiménez

Pedro Buenaventura

Administrador d’Hispart

Responsable d’Altraforma

Exdirectiu de Ferrovial

LAURA FÍGULS / ACN

“

LA REVELACIÓ

Vam girar tretze
factures al Palau per
valor de 824.000 euros
que responen a una
campanya electoral de
CDC del 2004. Van ser
les condicions que ens
van donar; no vam
poder fer-hi res més”

LAURA FÍGULS / ACN

“

LA JUSTIFICACIÓ

Ens van trucar de CDC
i van dir: ‘Factura aquí
amb aquest concepte o
truca al Palau i que digui quin concepte hi posem’. Vaig ser massa frívol acceptant com vaig
acceptar, però l’únic
que volia era cobrar”

POL SOLÀ / ACN

“

EL DESMENTIMENT

No he tingut mai
ni una reunió, ni
conversa amb
els tresorers. Mai.
Ferrovial no es
va servir de la
influència de CDC
per a adjudicacions.
Rotundament no”

El substitut de Millet confirma les comissions
L’ex-director general
del Palau de la Música Joan
Llinares, que va entrar a la
institució per substituir Fèlix
Millet després de l’escàndol,
va corroborar ahir el que van
declarar pels saquejadors
confessos. “Els papers hi són,
i a les investigacions, fins

on vam arribar, vam veure
que empreses a les quals vam
facturar serveis que no s’havien fet, per quantitats milionàries, ens han conduït cap a
fons vinculats o relacionats
amb CDC”, va dir en declaracions a Catalunya Ràdio.
Per tot plegat, Llinares va
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carregar contra Artur Mas,
que “s’hauria d’haver penedit
del finançament il·legal
d’aquest partit”. Va recordar
que es va intervenir documentació sobre la construcció de la línia 9 del metro,
que va considerar “sorprenent que fos al Palau”.

delaMúsicapertreballsfetsaCDC.
La seva secretària, ara morta, va ser
qui va rebre l’encàrrec del partit sobre la manera de facturar, però no li
vadirmaiambquivaparlar.“Jonomés volia cobrar”, es va excusar. La
Fiscalia també sospita que hi havia
una altra manera de fer arribar els
diners del Palau a CDC. Ho va insinuar un tercer empresari: l’exadministrador de NewLetter i Letter
Graphic va confirmar que les empreses van efectuar donacions a
CDC, el 2007 i 2008, per valor de
775.000 euros. “Calia donar-li suport per consolidar el client i recuperar la inversió en el futur”, va dir.

Una de les societats
implicades en el cas
va donar 775.000
euros al partit després
de facturar al Palau
L’acusació sospita que les factures
que les empreses van girar al Palau
van ser per serveis inexistents i que
l’objectiu real era canalitzar els diners de la institució al partit.
En aquest cas Palau, l’altre focus
destacat és Ferrovial. Els seus exdirectius estan acusats d’ingressar els
dinersalPalau,encobertscomapatrocini, per desviar-los després a
Convergència a canvi d’adjudicacions. Ahir qui va ser director de
Ferrovial a Catalunya, Pedro Buenaventura, va negar rotundament
el pagament de comissions per a
concessions d’obra pública, com la
línia9delmetroilaCiutatdelaJustícia,lloconsecelebraeljudici.“No
he tingut mai ni una reunió, ni cap
conversa, amb CDC. Mai”. Ferrovial va pagar 11 milions d’euros en un
període de deu anys, entre el 2001 i
el 2011, en concepte de patrocini.
L’objectiu era potenciar la visibilitat de la constructora i obrir-se
pas en el mercat català. La mateixa
raó per la qual van fer les reformes
del Palau.
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Cites «obscenes» de CDC amb empresaris al Palau de la Música
Al sumari es fa constar que
els implicats en la trama van
«subvertir l’Estat de Dret» a
partir de «l’abús de poder»
EFE BARCELONA

■La Guàrdia Civil observa com el
«paradigma del tràfic d'influències» el fet que l’exconseller de
Justícia Germà Gordó i el tresorer
de CDC Andreu Viloca es reunissin amb empresaris del  a la seu
Convergència; però no només
això: troba «obscè» que els citessin fins i tot al Palau de la Generalitat. Així es desprèn d’un informe
de la Guàrdia Civil inclòs en el sumari del cas del , que va servir
de base perquè la Fiscalia Anticorrupció sol·licités al jutge del Vendrell que investiga el suposat finançament il·legal de CDC que
demanés, sense èxit, al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya
(TSJC) que imputés l'exconseller
de Justícia Germà Gordó, actual
diputat de Jxsí al Parlament.
És, precisament, arrand’aquest

informe, Anticorrupció va arribar
a la conclusió que Gordó desenvolupava el paper d’«aconseguidor» o «recaptador» en la trama
del  per cent, ja que supervisava
la labor del tresorer de CDC, Andreu Viloca, que controlava de
forma «sistemàtica» les suposades comissions dels empresaris a
CDC.
En l’nforme, elaborat a l’abril
del , l’institut armat detalla
les nombroses reunions que Gordó i Viloca van mantenir amb directius d'empreses com Copisa,
Rogasa i Oproler, que són investigades per pagar suposadament
comissions a CDC.
I això, «no és intranscendent
per a aquesta instrucció, més aviat
és el paradigma del tràfic d’influències, el fet que moltes
d’aquestes reunions dels empresaris, tant amb el tresorer Viloca
com amb el diputat Gordó, s’hagin produït a la mateixa seu de
CDC del carrer Córsega, i de forma una mica obscena a la pròpia
seu del Palau de la Generalitat»,
adverteixen els investigadors.
Després d’analitzar la docu-

El Palau hauria acollit trobades entre polítics i empresaris. X. VALERI/ARXIU

mentació intervinguda als empresaris detinguts per la seva suposada participació en la trama
del , la Guàrdia Civil conclou
que en aquest cas s’han ajuntat
«tots els actors necessaris per tancar el cercle d'activitat delictiva».
Segons l’informe, els implicats
han desenvolupat accions dirigides «a un sol fi», com és el de «sub-
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vertir l’Estat de Dret i, mitjançant
un elevat abús de poder, usar la direcció de les administracions per
obtenir un benefici i lucre il·lícit,
personal i mercantil, en el cas dels
empresaris, i organitzacional en
el cas concret del dirigent del partit polític, aconseguint un ‘finançament il·legal’ per al mateix». Els
investigadors consideren que en

aquest cas coincideixen una administració pública amb capacitat d’adjudicar obres en diferents
administracions, «sota mandat de
la mateixa força política, en
aquest cas CDC» i uns «empresaris disposats a efectuar pagaments de comissions per aconseguir adjudicacions d'obres».
Gordó, segons els investigadors, exerceix com un «mediador» amb una gran ascendència
dins de l'organització política i
amb alta capacitat d'influència,
que 'apadrina' aquestes gestions
per portar a terme la materialització de l'activitat criminal». De la
seva banda, el tresorer, Andreu Viloca, porta els comptes i materialitza «un seguiment dels deutes
pendents amb ocasió de les adjudicacions donades» i, «per descomptat», rep els pagaments, segons la Guàrdia Civil.
Com a exemple d’aquest suposat tràfic d'influències, l'informe
de l'institut armat detalla les «adjudicacions fraudulentes» en el
Consorci Educatiu i al Port de Barcelona, mitjançant l’«alteració
dels dos concursos públics».
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Dos empresaris admeten
haver cobrat al Palau feines
encarregades per CDC
 Josep M. Bassols buscava feina per

 La Guàrdia Civil afirma que el

a la seva dona, convidava Gordó a caçar retorn de CDC al poder va sumir Gisa
perdius i Puigdemont al Camp Nou
en la «corrupció sistemàtica» 23 a 26

P.150

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,23

O.J.D.: 5385

TARIFA: 3087 €

E.G.M.: 28000

ÁREA: 784 CM² - 70%

SECCIÓN: PORTADA

11 Marzo, 2017

Empresaris admeten haver falsificat
factures per cobrar al Palau feines de CDC
Dos directius reconeixen que la formació els va demanar que carreguessin a la institució serveis que les seves empreses
havien prestat per al partit El Consorci del Palau es reuneix dimecres per analitzar si acusa la formació del saqueig
EFE BARCELONA

■Dos directius d'empreses proveïdores de CDC van admetre
ahir que la formació els va demanar que carreguessin al Palau de
la Música diverses factures per
serveis que havien prestat per al
partit amb motiu de campanyes
electorals, encara que han desvinculat de la trama a l'extresorer
Daniel Osàcar.
Miguel Giménez Salinas i Juan
Manuel Parra, responsables respectivament de les empreses Altraforma i Hispart, van revelar davant l'Audiència de Barcelona que
van participar en el desviament
de fons del Palau de la Música a
CDC a través de factures falses,
per això la Fiscalia els demana
tres anys de presó acusant-los
d'un delicte de falsedat documental.
Miguel Giménez Salinas, exconseller delegat de l'empresa de
publicitat Altraforma, va assegurar que entre els anys  i 
va carregar al Palau de la Música
tres factures per un valor total de
. euros amb els conceptes
falsificats, atès que en realitat corresponien a serveis que havia
prestat a CDC.
Segons l'empresari, va ser CDC
qui els va indicar que falsifiquessin el concepte d'aquestes factures i les carreguessin al Palau de
la Música, encara que ha dit no recordar la identitat del seu interlocutor en el partit nacionalista.
En la mateixa línia es va manifestar Juan Manuel Parra, de l'empresa Hispart, dedicada al mun-

tatge de sistemes audiovisuals per
a congressos, convencions i mítings, que va reconèixer que va carregar al Palau de la Música un total de tretze factures amb un valor
total de . euros que en realitat corresponien a serveis prestats a CDC amb motiu de les eleccions generals del .
L'acusat vare velar que va ser
l'extresorer de CDC Carles Torrent, mort el , qui li va donar
aquestes instruccions per cobrar
del Palau de la Música, però va insistir que el seu successor al capdavant de les finances de la formació, Daniel Osàcar, que afronta
set anys i mig de presó, no en sabia «absolutament res».
Converses amb Osàcar
Després de la mort de Torrent,
l'acusat va dir que va parlar amb
«una noia de comptabilitat» de
CDC per reclamar els pagaments
i, posteriorment, amb el propi
Osàcar, al qual va explicar que estava carregant al Palau de la Música algunes factures pendents
amb la formació convergent.
«Em va dir que ell no en sabia
res i que no tenien res d'aquest
tema i que no tenien cap tipus
d'informació i que anés al Palau»,
va relatar l'empresari, que va assegurar que llavors va tractar amb
Jordi Montull, l'antiga mà dreta de
Fèlix Millet al capdavant de l'entitat cultural. «Ens van fer una factura de . euros per callarnos la boca, suposo», va afegir.
Per contra, el responsable de
Mail Rent i Letter Graphic Pedro

L’extresorer de CDC Daniel Osàcar, dijous a la sortida dels jutjats. EFE

Luis Rodríguez va al·legar que
desconeixia els treballs que les
dues companyies van facturar a
CDC i al Palau de la Música, perquè s'encarregava d'això una altra
persona, i va afirmar que no sap
si els serveis al partit en campanyes publicitàries i organització
d'actes polítics es facturaven a
l'entitat cultural.
Donacions de 700.000 euros
Això no obstant, va reconèixer
que durant anys, quan CDC ja no
governava la Generalitat, entre el
 i el , van fer donacions
per valor de . euros al par-
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tit, amb l'objectiu d'ajudar-lo en
les seves finances, com una «inversió de futur» per sostenir la formació, que era un «client important». L'acusat va explicar que va
ser un empleat de la companyia,
Salvador O., que declararà com a
testimoni en la causa, qui els va
proposar aquest donatiu, i que
ells ho van acceptar perquè creien
en ell i aquest els va assegurar que
no afectaria els seus comptes i
que d'aquesta manera li donaven
un «cop de mà» al partit.
El fiscal Anticorrupció Emilio
Sánchez-Ulled li va inquirir llavors per saber per què els cinc so-

cis de les dues empreses van fer
cas a un empleat per aportar
aquests quantiosos donatius a
CDC: «digue'm tonto», va replicar
Rodríguez, i davant d'això el fiscal
ha tallat: «li dic acusat, per ara».
Reunió estratègica
El Consorci del Palau de la Música, amb el qual les administracions nodreixen de fons públics
l'entitat cultural, es reunirà dimecres que ve, dia , a instàncies de
l'Ajuntament de Barcelona, que
vol revisar l'estratègia jurídica per
acusar Convergència pel desviament de fons del saqueig.
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EL CARDIÒLEG DE
L’EXTRESORER
Xavier Domènech
PERIODISTA

a culpa és del cardiòleg. Daniel Osàcar, extresorer de
Convergència, es va escudar en el consell del seu cardiòleg per no respondre les preguntes de ningú més que el
fiscal i la seva pròpia defensa. Que, per cert, porta el mateix advocat que va defensar Artur Mas en el judici pel -N. Ara es
tracta del cas Palau, i en els dos primers dies d’interrogatoris cap
dels acusats no ha volgut respondre a totes les parts. No declarar, no
respondre determinades preguntes, o fins i tot mentir, són privilegis
que tenen els acusats. La triple M –Millet i els dos Montull– van decidir respondre només al fiscal i als respectius advocats, sense donar més explicacions, però Daniel Osàcar va al·legar que era per
consell del seu cardiòleg. Es veu que aquest facultatiu també té coneixements de procediment judicial, ja que li va aconsellar justament aquesta tria d’interrogadors admesos i exclosos. I els admesos
es van portar bé amb el muscle cardíac d’Osàcar, jubilat des de fa 
anys, que es va fer tresorer de CDC perquè tenia temps lliure i passava per allà. El fiscal el va entretenir poca estona i no el va burxar:
es nota que amb les declaracions de la triple M ja en té prou.
Però en aquesta conversa breu i poc agressiva va sortir alguna
perla digna de la millor arracada. Com quan el fiscal li va preguntar
a què es destinaven els diners del conveni entre el Palau i la fundació de CDC. A promoure la cultura catalana, va respondre. Per
exemple? Doncs, per exemple, a procurar que a les festes majors de
poble sonés més música catalana i no només andalusa. O sigui, sardanes en lloc de sevillanes, va dir el fiscal sense que l’extresorer reaccionés. I això com ho feia la fundació? Pagant la cobla? No, ho feia
mirant d’influir, va ser la resposta. I el fiscal no va inquirir sobre la
influència, perquè no era el tema.
Per perla, la resposta de Jordi Montull sobre el dinar en què van
participar ell, Germà Gordó (llavors gerent de CC), l’influent diputat convergent Jaume Camps i Fèlix Millet. Pregunta del fiscal: van
parlar de diners? Resposta: «No, potser perquè hi era jo». Genial. I
de què van parlar? «D’altres coses, de política i de futbol». Genial. Es
reuneixen a dinar en un hotel els factòtums del Palau i els homes
dels diners de CDC, i parlen de política i de futbol, com si allò fos
una costellada a la finca de Millet a l’Ametlla del Vallès. Si s’ho van
pagar de la seva butxaca, per ells serà; si va pagar el Palau, que ho
incorporin a la causa; i si va ser el partit, ja s’espavilaran els seus soferts exmilitants.

L
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Artur Mas nega el
finançament il·legal
de CDC i posa la mà
al foc per Osàcar
Acusa la ﬁscalia de no investigar l’adjudicació

d’obra pública perquè «sap» que no hi ha delicte
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■El que fou president de CDC Artur Mas va negar ahir que Convergència es financés il·legalment a
través del Palau de la Música i va
posar la mà en el foc per l'extresorer i acusat Daniel Osàcar, alhora
que va apuntar que a la Fiscalia li
«interessa molt atribuir tots els
mals del món» al seu partit.
En una entrevista a Rac, Mas
es va defensar de les acusacions
dels saquejadors confessos del Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi
Montull, que han apuntat l'existència de comissions de Ferrovial
a CDC a canvi de la concessió
d'obra pública. «La resposta és
'no', torna a ser 'no'», va insistir
Mas davant les preguntes de si
aquestes acusacions són certes.
A més, l'expresident de la Generalitat va subratllar que Osàcar és
una persona «absolutament honorable» i, en ser preguntat per si
posa la mà al foc per ell, va respon-

dre: «És clar que sí». De la mateixa
manera es va expressar quan se li
va formular la mateixa pregunta
sobre l'exconseller de Justícia i diputat del PDeCAT Germà Gordó.
L'expresident va negar els termes de la suposada trama i va voler remarcar que «al judici no s'està investigant l'obra pública» que
presumptament seria la contrapartida dels diners aportats per les
empreses.
«La fiscalia ha dibuixat una trama on hi ha una pesa fonamental,
que les donacions eren a canvi
d'obra pública, però això no s'investiga. Perquè saben que estan
ben fetes. No s'analitzen les concessions perquè saben que estan
ben fetes. És inconcebible que no
s'estigui investigant si hi havia
tracte de favor o no», va denunciar,
tot afegint que «si no hi ha tracte
de favor, del que es parla és de donacions del Palau a CDC, reconegudes, legals, a través d'un conveni, i que a més aquells diners s'han

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, sortint de declarar al Suprem. ACN

tornat».
El líder del PDeCAT va admetre
que «la imatge de Convergència
està sota sospita» però va insistir
que no hi va haver finançament
il·legal de CDC, encara que ho va
negar «en la mesura» que les persones que van portar els comptes
sempre li van dir que les acusacions «eren falses». En aquest sentit, va deixar clar que la seva res-

Si no s'han
creat muntatges
contra els republicans
és perquè ERC no fa
tanta por»
ARTUR MAS

LÍDER DEL PDeCAT
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ponsabilitat no era portar les finances, sinó situar les persones
que feien aquestes tasques. «Els
tresorers tenien tots els poders i els
que estàvem en la línia política, ja
teníem prou feina», va afirmar.
Mas va atribuir les acusacions
de Millet i Montull a una operació
de «campi qui pugui» per evitar la
presó i, per aquesta raó, va dir,
«pacten amb la Fiscalia per penjar
el mort a un altre».I va apuntar
que, com els investigadors van trobar convenis entre el Palau de la
Música i la CatDem -la fundació
de CDC-, «es van acollir a això perquè a la Fiscalia li deu interessar
molt atribuir-nos tots els mals del
món».
L'expresident va criticar que
ningú hagi donat explicacions en
seu parlamentària sobre l' «Operació Catalunya», que va fer, va dir,

«muntatges fastigosos per presentar-nos com uns corruptes amb
ànim d'alterar resultats electorals». En ser preguntat per què no
surten informacions de presumpta corrupció sobre ERC, Mas va
respondre que Esquerra «no fa
tanta por» a l'Estat, perquè el món
convergent representa l'espai que
«a Madrid saben que pot donar la
majoria, en algun moment, a favor
de l'Estat català».
Dimecres, explicacions
Mas va confirmar que «no té
cap inconvenient» a anar al Parlament a donar explicacions, després que l’oposició així l’hi hagi demanat. La compareixença podria
ser dimecres vinent. La data no
està tancada encara però algunes
fonts van apuntar al dia  com a
possible. Mas va insistir que vol
donar explicacions.
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Excàrrecs de Ferrovial neguen que el
seu patrocini al Palau ocultés comissions
Asseguren davant del

jutge que no coneixien ni
l’extresorer Daniel Osàcar
ni cap alt càrrec de CDC
EFE BARCELONA

■ Els exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga
van negar ahir que els milionaris
patrocinis de la constructora al
Palau de la Música ocultessin comissions a CDC, malgrat admetre
un d'ells que coneixia els «contactes» de l'expresident de l'entitat
Fèlix Millet a la Generalitat.
Pedro Buenaventura, exdirector general de Ferrovial, i Juan Elizaga, que era responsable de rela-

cions institucions de la constructora, van declarar ahir davant la
sala de l'Audiència de Barcelona
que jutja el saqueig del Palau de la
Música, un cas pel qual la Fiscalia
els demana quatre anys i mig de
presó.
L'interrogatori dels exdirectius,
que van respondre a totes les parts
excepte a l'acusació popular exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona
(FAVB), va tenir lloc després d'intensos dies de declaracions marcades per la delació dels exresponsables del Palau, que van assegurar que CDC cobrava a través
d'ells comissions de Ferrovial a
canvi de l'adjudicació d'obra pública durant els governs de Jordi

Pujol.
Com ja va fer ahir l'extresorer
de CDC Daniel Osàcar, per a qui
la Fiscalia demana set anys i mig
de presó, els exdirectius de la
constructora van negar amb «rotunditat» el pagament de comissions il·lícites i van assegurar que
ni tan sols coneixien als responsables de finances de la formació
nacionalista.

L’exdirector de Ferrovial Pedro Buenaventura. ACN

Institució de «prestigi»
Segons la versió de Buenaventura
i Elizaga, els patrocinis que Ferrovial va destinar al Palau de la Música, que van ascendir a més d'
milions d'euros entre els anys
 i , pretenien donar a conèixer la constructora a Catalunya

associant-la a una institució de
«prestigi», cosa que els va permetre que la seva facturació en
aquesta comunitat arribés a 
milions, partint de zero. «El Palau
és una entitat amb un prestigi impressionant i volíem associar-nos
a la seva marca per introduir-nos
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al mercat català», va defensar Juan
Elizaga, que va justificar així les
generoses aportacions de Ferrovial com a membre d'honor de
l'entitat cultural i patrocinador del
cicle de concerts Palau  i la
seva inversió en les obres de rehabilitació de l'edifici modernista.
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JUDICI DEL CAS PALAU  LES REACCIONS

L’exdirector del Palau Joan
Llinares confirma la versió
de Fèlix Millet i Jordi Montull
Diu que es va trobar documentació on hi havia indicis de ﬁnançament

irregular de CDC i que en disc dur hi apareixia Ferrovial i «Daniel»
ACN BARCELONA

■ L'exdirector general del Palau
de la Música Joan Llinares va assegurar ahir que la documentació
que va trobar a la institució musical un cop se'n va fer càrrec, el juliol del , coincideix amb les
acusacions de finançament irregular de CDC que van fer durant
el judici Fèlix Millet i Jordi Montull.
«Quan vaig sentir les declaracions de Millet i Montull, vaig respirar i pensar que no caldria anar
a declarar, perquè el que van explicar coincideix amb la documentació que nosaltres vam
aportar al jutjat», va assegurar en
una entrevista a Catalunya Ràdio.
L'exdirectiu del Palau va explicarque en la documentació del
Palau es van trobar «indicis» de finançament irregular de CDC a

través de la institució musical. Per
exemple, va explicar que en un
disc dur es va trobar un quadre
amb una columna corresponent
a Ferrovial i altres amb una «distribució de recursos» que ingressava el Palau a través del seu patrocini. Una d'aquests columnes
tenia el nom de «Daniel».
Pel que fa als convenis signats
entre el Palau i la Fundació Trias
Fargas, Llinares va dir que «no tenien cap sentit» des del punt de
vista de la gestió cultural i que «no
es va acreditar mai que haguessin
fet res». «La prova és que van tornar els diners», va reblar.
A més, també va explicar que
entre la documentació trobada hi
havia «una carpeta de pocs folis»
amb informació sobre la Línia 
del metro o la Ciutat de la Justícia
«amb uns pressupostos molt glo-

bals i després unes operacions de
desglossament, on hi havia un
,».
Llinares va afegir que no s'ha
reunit mai amb l'expresident de la
Generalitat Artur Mas per parlar
sobre aquest tema, i que tampoc
li ha demanat mai. «La documentació està allí, si no es vol reconèixer està en el seu dret», va dir, tot
i que considera que «se n'hauria
d'haver penedit fa temps». En tot
cas, va afegir que entre la documentació que va trobar, no hi havia els noms ni d'Artur Mas ni de
Germà Gordó. Amb Daniel Osàcar, va dir que es van saludar un
cop, però que mai s'hi va reunir.
L'exdirector general del Palau
va afegir que, quan va arribar al
Palau, va tenir suport «pràcticament unànime», però que es va
començar a «complicar» quan va
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Joan Llinares, en una imatge d’arxiu. ACN

aparèixer documentació sobre el
presumpte finançament irregular
de CDC. «A partir d'aquí, vaig veure que es generava conflictes interns i una situació veritablement
molt tensa que va generar una divisió dins dels òrgans de govern»,
va explicar.
Llinares va afegir que en els primers dies va saber que a la planta
de comptabilitat s'estaven «destruint documents». «Vaig pensar
que si això estava passant amb mi
present al Palau, els cinc dies anteriors què podia haver passat». A
més, va dir que Rosa Garicano i la
secretària de Millet, Elisabet Barberà, van «dificultar» la seva feina.

D'altra banda, l'ex-director general del Palau va dir que «sempre»
ha tingut sospites d'alguna relació
de donacions rebudes per l'Institut Catalunya Futur, vinculat a la
Faes, amb el Palau, tot argumentant que el Ministeri de Cultura
«va ser enganyat de forma molt
tosca» amb les certificacions de
les obres del Petit Palau. «Les
aportacions del ministeri van ser
molt superiors a les quantitats
certificades, i es va fer per un sistema de certificació duplicada o
triplicada», va assegurar, «hi havia
indicis que allí s'havia estat molt
generós a l'hora de comprovar
l'acabament d'obres».
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E1 Palau pag5 facturas
de trabajos a CDC
Dosempresarios
confiesan
quecobraron
de la
instituciSn
servicios
quedieronal partidodeMas
GERM/t.N
GONZALEZ
BARCELONA
sent6 tres facturas por valor de
NosS]olos ex responsables
del Pa- 190.000euros a la instituci6n por
lau de la MfisicaF~lixMillet, Jordi trabajos que hicieron para CDC
coMontully Gemma
Montullhan con- moagencia de publicidad.
fesado los pagos que realiz5 la
Gim~nez
Salinas no recordabasi
constmctoraFerrovial a Converg~n- rueel partidoo el Palauquienle incia Democrfitica de Catalunya dic6 los conceptosquedebianponer
(CDC)
a cambiode recibir adjudica- en estas facturasfalsas, asi como
su
cionesde obrapfiblica. Ayer,empre- contenido,y asegur6quefue su disarios quehabianrealizadotrabajos rectorafinanciera,ya fallecida,quien
y serviciosconcretosparael partido hablabacon los representantes de
de Artur Mastambi6nadmitieron Converg~ncia,
por lo que desconoce
quela instituci6n cultural les pag6 de qui~npatti6 la orden.(<Yodentro
las facturas por estas tareas. E1ex de mi ignoranciafui excesivamente
consejero delegadode Altraforma frivolo al aceptaresta formade paMiguel Gim6nezSalinas declar6 go~),explic5el procesado,
queafiadi6
queentre los afios 2006y 2007pre- quetenianunasrelaciones<(exquisi-

brat los trabajos realizados en la
campafiaelectoral de Converg~ncia
de 2004. E1procesado,que ha devueltoel dinem,asegur6quelo hicieron por orden del ex tesorero de
CDC
CarlesTorrent, ya fallecido, y
queera la fmicaformaquetenian de
cobrar por ese servicio. ~Nadiede
CDCse preocup5pot hacer un seguimientode estos pagos~>,afirm6
Parra, quien asegur5 queen2005
fue a hablarconDanielOs/~carpara
reclamarel pagode m~scantidades
quese retrasaban. Sin embargo,Parra afirm6queOs~car~cnosabia nada del tema,ni de la facturaci6nni
de la campafim>,
y le emplaz6a seguir cobrandodel Palaupese a que
el serviciose hizoa Converg~ncia.
Ayertambi6ndeclararon dos diEl extesorero
deCDC
Daniel
Os~car,
ayer,entrando
enlosjuzgados,
s. COGOLLUDO
rectivosde Ferrovialprocesados,Pedro Buenaventuray Juan Elizaga,
tas~) y de muchos
afios con CDC.
E1
Juan ManuelParra, gerente de quienesnegaroncon rottmdidadhaprocesado,que asegur6no conocer Hispart, dedicadaa montajesaudio- ber pagadocomisionespor adjudicaalex tesorero convergenteDaniel visuales con el nombrecomercialde cionespfiblicas y aseguraronqueel
Osficar, reconoci5que lleg5 a un Stereorent, admiti6que present613 dinemabonadoal Palaupor patrociacuerdocon el Palaupara devolver facturas al Palauentre 2004y 2008 nios serviapara ganar<~prestigio~
y
el dinero((demibolsillo~).
por valor de 825.000euros para co- entrar en el mercado
catal/tn.
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E1 cinismo de
ArturMas no tapa
la corrupciOn
de Converg acia
AUNQUE
Artur Massiga empefiado en envolverseen la estelada para tapar las vergfienzas de su
partido, la realidad es que la Justicia sigue estrechandoel cerco sobre el r6gimenlarvado a lo largo de tres d6cadas de hegemoniade Converg~ncia. Las filfimas revelacionesen el marcodel caso
3%y las primerassesiones del caso Palauhan certificado esta semanaque, debajo de la pretendida
imagendel oas/s cataldn, subyacia una escombrera politica cuyo hedorinsoportable s61o era capaz
de encubrir el dominioque entonces ejercia CDC
en Catalufia.
Converg~nciaes hoy un partido refundado en
unas nuevassiglas y cuyo viraje a la independencia conducea Catalufia a un choqueinstitucional
con el Estado. Pero esta irresponsable mutaci6n
no se comprenderiasin los esc~mdalosque lo salpican. Alas 15 sedes embargadas, CDCsuma las
sospechassobre sus finanzas y el hechode que todos los miembrosde la familia Pujol estin imputados. De ahi que sea especialmentesignificativo
que Daniel Osicar, ex tesorero de CDC,figure entre los principales acusadosen el caso Palau; y
que GermiGord6, diputado de Junts pel Siy cercano colabomdorde Mas,est6 acusadopor la Fiscalla de hasta seis delitos: cohecho,trgico de influencias, prevaricaci6n, financiaci6n ilegal de
partidos, blanqueo y malversaci6n.

E1saqueodel Palaude la Mfisicaestil en el origen de la financiaci6n ilegal de Converg~ncia.
F~lix Millet mtific6 ante eljuez los sobomos
de Ferrovial a cambiode concesionespfiblicas y Jordi
Montull, quien fuera su manoderecha, declar6
que las mordidas de CDCse elevaron del 3%al
4%porqueel partido ((queria mils dinero)).
mils, dos empresafiosadrnitieron haber facturado al Palau trabajos pare la formaci6nconvergente. Y, coincidiendocon el juicio por el desfalco en
esta instituci6n cultural, la Fiscalia consider6de
dificil justificaci6n el hechode que tanto Gord6
comoel ex tesorero de Converg~nciaAndreuViloca citaran a empresarios vinculados a la trama
de! 3%no s61oen la sede de este partido sino en el
propio Palau de la Generalitat. Asimismo,segfin
desvel6 EL MUNDO,
la UCOha vinculado a Puigdemontcon uno de los empresarios del 3%que le
invit6 al CampNoudumntesu etapa de alcalde de
Girona. Un comportamientoque, aunque no puede tacharsede delictivo, si exige la oportunaaclaraci6n por parte del president.
Ante tal avalanchade evidencias, Artur Masha
reaccionadocon el tono de soberbia y cinismoque
le caracteriza. Pfimeronegandolas adjudicaciones irregulares y despu6s asegurandoque intentan ((colgarleel muerto)).Su hipocresiaresulta
dia porquelo que debe explicar Mases por qu6 algunosde sus mils estrechos colaboradoresestfin
implicadosen la financiaci6n irregular de su partido. Maspretende presentarse comovictima de
la Justicia espaflola, pero sus argumentosson incoherentes, absurdos y obscenos teniendo en
cuenta los indicios que pesan sobre CDC.Se trata, en realidad, de una manerade explotar el victimismo para intentar esconder los desmanesde
su partido y jusfificar la aventurasecesionista.
Porque, mils allil de los extremosde cada proceso, lo que ponende manifiestolas invesfigaciones del 3%y el expolio del Palau es que Converg~nciano fue un partido mils en la Catalufla de
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Jordi Pujol. Fue el instrumentopolitico sobre el
que el nacionalismohizo pivotar un sistema de corrupci6n institucionalizada que pasabapor el reparto de favores y el uso irregular del aparato de
la Administraci6n auton6mica. Para ello cont6
con la complicidadde algunas de las organizaciones sociales y culturales catalanas mils significativa-comoel propio Palau-, ademis de la
prensa y de los medios
pfiblicos. Este clima de
omert&explica que el
diputado del PDeCAT
Jordi Cuminal se permitiera ayer reprochar
al director de TV3en el
Parlamentque los telediarios de esta cadena
no citen a EL MUNDO
-no comofuente de auIX"
tofidad, sino por (oublicar mentiras))- en las
informaciones sobre los ¢"
eschndalos de CDC.
Cuestionar el Estado
de Derechoy la prensa
libre es propiode repfiblicas bananeras, asi
que resulta bochomoso
que los dirigentes del
nacionalismo catalin
caigan en esta clase de
comportamientos tan
bajos. EL MUNDO
seguiril fiel a su compromiso
con el pefiodismode
invesfigaci6n, malque le pese a los difigentes nacionalistas. Lorelevante, en todo caso, es que Mas
y la cfipula de CDCno puedendesvincularse de la
mugrede corrupci6n que acumulasu partido. Deberian asumir sus responsabilidades en lugar de
aferrarse a impresentablessubterfugios.

Loscasos
3%y
Palaumuestran
el
r gimen
larvado
por
CDC
desde
el poder
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El successor de Millet
al Palau denuncia traves
del president de l’entitat
VICENT M.PASTOR

Joan Llinares aﬁrma

que quan va arribar les
trituradores de paper
estaven en marxa
EFE BARCELONA

L'exdirector general del Palau
de la Música Joan Llinares va explicar que quan va arribar al Palau, cinc dies després de la destitució de Millet i Montull, es va trobar amb la «sorpresa» que «la trituradora estava en marxa i a la
planta de comptabilitat s'estaven
destruint documents», cosa que
va haver d'aturar. Pensant que «si
això estava passant amb mi present al Palau, què podia haver
passat en els cinc dies anteriors»,
va comprovar el que havien gravat
les càmeres de seguretat i «vam
detectar la sortida de carrets amb
caixes i material» del Palau.
Va afegir que l'exdirectora general amb Millet, Rosa Garicano,
i l'exsecretària d'ell, Elisabeth Barberà, van intentar dificultar la
seva labor quan encara formaven
part de l'estructura del Palau,
mentre altres empleats el van ajudar en la investigació dels fets.
Llinares, que va exercir el seu
càrrec al Palau entre el juliol del

Joan Llinares

 i el desembre del , va reconèixer que es va crear «una situació veritablement molt tensa
que va generar una divisió dins
dels òrgans de govern del Palau
quan va aparèixer claríssimament
el finançament de CDC els últims
mesos de la meva direcció».
Va afegir que «hi va haver un intent de redirigir tota la meva labor
des de la presidència del Palau,
que en aquell moment ocupava
[el manresà] Josep Maria Busquets, membre de CDC».
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Las pmebas acorralan

a Mas

Elfiscalacusa
al exconseller Dosempresarios
admiten
haber Elexpresident
dicequenose
irh
y
afirma
que
el Estado
le
Germh
Gordb
deseisdelitos
facturado
obras
al Palau
para
y pideal juezque
le impute
encubrir
la financiaci6n
deCDC persigue
confondos
reservados
rante el juicio, haber facturado
G. GONZ/i.LEZ
/ D. G. SASTRE
BARCELONA
E1cerco de la Justicia se cierra en obras a la instituci6n para encubrir
torno a Artur Mas. E1 caso Palau la financiaci6n de CDC,incluida la
sigue deparando revelaciones: dos de una campafia electoral. Pero,
empresarios admitieron ayer, duadem~is, la Fiscalia Anticorrupci6n

serial6 directamente al ex conseller
Germfi Gord6 como((el conseguidor)) del caso 3%. Masse defendi6
negando todas las acusaciones y
atacando al Estado, pero cada vez
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parece m~isdificil que pueda culminar su retomo a la primera linea de
la politica para competir en unas
elecciones con Oriol Junqueras.
PhGINA
14/EDITORIAL
ENPhG.
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Cerco al ((recaudador))

de

¯ LaFiscaliaatribuye
a Germh
Gordb,
actualdiputado
deJuntspel Si, el papelde<<conseguidor>>
porencima
del
tesorero
deCDC
y reclama
suimputaci6n
porfinanciaci6n
ilegal, cohecho,
tr~.ficodeinfluencias
y prevaricaci~n
GERM,~I
GONZ~LEZ
/ DANIEL
G. SASTRE
BARCELOHA
E1circulose cierra sobrelos principales dirigentes de Converg~ncia
Democrhticade Catalunya (CDC).
La Fiscalia Anticorrupci6n
ha acusadoalex consellerde Justiciay actual
diputado de Junts pel Si, Germfi
Gord6,de ser ((el conseguidor
o recaudador,>
del partido de Artur Mas
y presuntamente
conocery participar de la actividaddelictiva para su
supuestafinanciaci6nirregular. En
su exposici6nmotivadaal Juzgado
de E1Vendrell
que investiga el caso
3%para pedir que eleve al Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya
(TSJC)la imputaci6nde Gord6por
ser aforado, los fiscales Fernando
Bermejoy Jos~ Grindaconsideran
que cometi66 presuntos delitos:
cohecho,
trfifico de influencias,prevaricaci6n, financiaci6nilegal de
partidospoliticos, blanqueo
de capitales y malversaci6n
de caudalespfiblicos, junto conotros investigados.
Losfiscales creen queen toda la
documentaci6n
intervenida en los
registros de constructoras odel
partido y sus fundacionesexiste
((un nexocomfin,que es la necesaria existenciatras estos investigados de alguna persona que tuviera
un poderpolitico y social en CDC
y
en la AdministraciSnPfiblica de
Catalufia para poderllevar a cabo
tales actividades>) presuntamente
dela Generalitat
y liderdelPDeCAT,
ArturMas,
ayerenBarcelona,
antes
deunaentrevista
radiof6nica.
JORDI
SOTERAS
delictivas.Pot eso, sefialandirecta- El expresidente
mentea Gord6,ya que ocup6cargos en Converg~ncia,
dondeera gecatalfin le mspondi6
que argumenta- siglas de Converg~ncia.
Preguntado
rente y miembrode la direcci6n;
se mejorsu propuesta.
por si serfi candidato,afirm6 que
controlabala gesti6n de 1as fundaAla esperade la decisi6ndel tri- afin no lo tiene decididoy defendi6
ciones vinculadasque ((sustentan
bunal,el ex presidentede la Genera- su trabajoal frente del partido.~Los
econ6micamente
y son el principal
litat Artur Massigue dandola cara afiliados meescogieron.Yosoy un
recurso econ6micode dicho pattipor cargosde CDC.
E1 juevesdefen- presidenteno ejecutivo,no estoyen
do)), y ocup6cargosptiblicos como
di6 alex tesoremDanielOs~tca~,
pro- el dia a dia del partido. Nomehe
consejerode Justicia.
cesadoen el juiciopor el casoPalau, planteadodejar el trabajo politico.
((No existe explicaci6nlegal
y ayer puso(da manoen el fuego>> Hayuna obsesi6nen apartarmedel
coherentequejustifique la cantidad
por Gord6.Masdijo que eran los
de gestiones,comidas,interlocuciohombresindicados para gestionar
gtreas sensibles de CDC,
ya que su
nes y reuniones(algunade ellas en
la propiasededel partidoe, incluso,
responsabilidad
((no era llevar la aden la sededel Palaude la Generaliministraci6n,
las finanzaso los servitat de Catalunya),con estos emprecios juridicosdel partido,perosilo
sarios)), indicanlos fiscales. Eneste
era poneral frente de estas gtreasa
sentido, creen que Gord6pretendia
personasquehicieranel trabajo co((posicionarsecomoun elementonerrectamente.Yomededicabaa gade500hallados
enla cajafuertedeljefedeInfraestructures.
ELMUNOO
cesario para conseguirmediantesu Billetes
narelecciones)).
influencia politica adjudicaciones
Masseencontraba inmerso has- mundo
de la politica en pleno profraudulentas y alteradas de obras
ta haceunosdias en unagira de re- c~s,, asegur6.
pfiblicasen las administraciones
pfigreso a la primeralinea politica y
Su versi6nes que el Estadotrata
blicas licitadoras dondesu partido
Cuando
a finales de 2015fue detenidoJosepAntoniRosell,
muchos
en su partido dabanpor he- de ~cargarleel muerto~
de la presunCDC
tenia responsabilidadesdirecentoncespresidentede la licitadorade obrade la Generalitat,un
cho que seria el pr6ximocandidato ta corrupci6npara apartarlo de la
tas comopoderadjudicadorde conconocidoentreg6a los agentesunacaja fuerte quesu amigole dio
a presidir la Generalitat.Pesealas politica. Y,como
contraataque,alude
trataci6npfiblica>).
paracustodiarla.Suaperturafue, durantedias, unade las
sorprendentesrevelacionesvincula- al uso de fondos reservados para
Paralos fiscalesexiste (areatrama inc6gnitasdel casodel 3%.Segainconstaen el sumariodel easo, al
das al casoPalauy al caso3%,ayer ~pagar a confidentes que decian
delictiva quesubyaceen la estructuconla intenci6nde perjuque ha tenido acceso ELMUNDO,
en su interior se eneontraron
se volvi6a dejar la puertaabierta. mentiras>>,
ra de la contrataci6npfiblica de las
dos fajos de decenasde billetes de 500 eurosen el mismo
paquete.
~Yodej6 la Presidenciade la Gene- dicarleelectomlmente
durantelas filadministraciones
catalanas, controLosbilletes estabanenvueltosen papelde peri6dicoy de plata. En
ralitat paradarle unaoportunidad
al timas campafias.((Era una opemci6n
lada desdeel partido CDC~).
Eljuez
la mismacaja de caudalesatribuidaa Rosell se guardaban
proc~s,y dej6 de ser diputado.Po- de difamaci6ny calumniascon vodr/a haberseguidosi6ndolo.~Quie- luntad de alterar las eleccionesen
de E1Vendrell
pidi6 al TSJCla impu- tambi6ndos relojes de lujo, unode ellos unRolexque protegia
taci6n de Gord6y el traslado de la
dentrode un calcetin. El otro era un modelo
Orionconlas siglas
ren que lo deje todo? Debode mo- Catalufia disefiadapor el Gobiemo,
causaa este tribunal, ya quese trata
de Rosellgrabadasen el reverso. Entrelos CDhalladosestabael
lestar mucho>>,
remarc6en RAC1
el conocidapor la Moncloay hechade
de un aforado,peroelAlto Tribunal disco ’TheRising’, de BruceSpringsteen./ JAVIER
OMS
actual lider de PDeCAT,
las nuevas manem
ilegab>, concluy6.

Masdicequequieren
~cargarle
el muerto>~
dela corrupci6n
para
echarle
dela politica

BILLETES
DE500ENLACAJA
FUERTE
DEL3%
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ES DEFENSA

LA CRÒNICA
ICA DE
DE LA SETMANA
PERSONATGE
E
Xavier Pladellorens.
rens. La seva empresa, Deporvillage, ha doblat la
facturació el 2016 i espera quasi fer el mareix el 2017 26

Del 9-N al Palau,
el valor d’Artur Mas
oscil·la entre judicis

Artur Mas fa costat a l’extresorer Osàcar i nega les acusacions de Millet i Montull
ZIPI/EF

ES DESMARCA

ELS TEMES: els «cantaires» del cas Palau, els comptes del PP, el
reglament del Parlament, el protocol de relacions PSC-PSOE, la
tensió Podem-premsa i les dues velocitats europees
Xavier
Domènech
MANRESA

A

final del gener del  es
va enfonsar un tram del
túnel que es construïa
sota el Carmel, a Barcelona, per
ampliar la línia  del metro. Es va
obrir un gran esvoranc, desenes
de famílies foren desallotjades de
les seves llars i al final va caldre
enderrocar habitatges. Va ser la
«crisi del Carmel», un gran entrebanc del primer tripartit. Al cap
d’un mes, l’ensulsiada va ser debatuda al Parlament, i fou en
aquest debat quan el  es va fer
famós.
L’origen de la fama va ser un estirabot del llavors President, Pasqual Maragall, que Artur Mas va
respondre amb una ràbia digna
de sospita. Per defensar-se de les
garrotades de CiU pel Carmel,
Maragall la va voler desautoritzar
l’opositor al·ludint al comentari
periodístic que CDC, quan governava, s’havia finançat exigint als
adjudicataris d’obra pública un
peatge del  del contracte.
«Vostès tenen un problema i es
diu tres per cent», va afirmar Maragall. «És conscient que amb això
que diu engega la legislatura a fer
punyetes?», va respondre Artur
Mas. «Engegar» la legislatura
equivalia a «engegar» la reforma
de l’Estatut «a fer punyetes». Mas
va exigir a Maragall que rectifiqués, i aquest hi va accedir al·lu-

dint a la causa major. Però el concepte del  va quedar gravat a
foc a la memòria col·lectiva.
Per què Artur Mas s’havia sulfurat tant, fins al punt de prendre
com a ostatge un projecte estratègic com l’Estatut? Hauria estat capaç de frustrar les esperances dipositades en ell només pel que
semblava una «maragallada»?
Una dècada llarga més tard, Millet
i els Montull acaben de coronar
l’escalada d’informacions que
ajuden a entendre aquella irritació: Mas s’havia encès tan fàcilment perquè tenia la cua de palla.
l’expresident Maragall tindria dret
a sentir-se reivindicat si una cruel
malaltia no li estigués robant la
capacitat d’adonar-se’n.
Aquesta setmana, els màxims
capitostos del Palau, Fèlix Millet i
Jordi Montull, i la filla del darrer,
Gemma, han donat per bona la
tesi de la Fiscalia segons la qual la
institució musical va ser camí per
finançar Convergència amb diners d’adjudicataris d’obra pública, singularment Ferrovial. I han
declarat que el Daniel que apareix
en diferents documents incriminatoris és Daniel Osàcar, tresorer
de CDC en una part de l’època
analitzada, amb Artur Mas al capdavant del partit i amb l’acual conseller Germà Gordó de gerent. El
judici els ha refrescat la memòria.
Si el fiscal rebaixa la petició de penes per a ells, es confirmarà la tesi
d’un pacte que tindria per objectiu el partit convergent, ja que les
confessions arriben de ple allà on
els documents només apunten.
Osàcar ho ha negat tot i ha afir-

mat que Millet i els Montull s’ho
han inventat. Artur Mas s’ha acollit a la negativa de l’extresorer i
l’ha donat per bona. La seva tesi
és clara: ens hem de creure les
acusacions de qui ha confessat
haver espoliat el Palau? Quina
credibilitat li hem de concedir?
Mas defensa lògicament el seu
propi crèdit, i els que li fan confiança no poden deixar d’associar
aquest judici amb el del -N a través de la figura del fiscal Emilio
Sánchez-Ulled, encarregat de
l’acusació pública en totes dues
vistes. Imatges bessones a la televisió. Si davant el tribunal del -N
demanava la inhabilitació de Mas
i companyia, en el del cas Palau
vol demostrar el finançament
il·legal del seu partit, encara que
la pena només recaigui en l’extresorer, perquè els tresorers són el
fusible que es carbonitza perquè
no es cremi la cúpula dels partits.
D’un judici a l’altre
El judici pel -N va treure Mas de
la paperera on l’havia llançat la
CUP, i enmig del suport popular,
el va tornar a primera línia; des de
llavors s’especula que pot tornar
a ser el candidat que el PDeCAT
no té clar si Puigdemont confirma
la retirada. Però el cas Palau és
una taca a la columna del passiu
del seu balanç. Un judici el fa volar, l’altre li posa plom a l’ala. Compareixerà al Parlament per defensar-se un cop més de les acusacions de corrupció. Diu que Rajoy
no ha de fer-ho, i té raó, però no
seria coherent comparar-se amb
una «democràcia malalta».
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Ciutadans serà clau perquè el PP sigui realment investigat
ALBERTO ESTÉVEZ/EF

VELOCITAT A DEBAT

El Parlament debat sobre la seva capacitat d’acceleració
EMILIO NARANJO/EF

TENSES RELACIONS

Una part de la premsa de Madrid se sent assetjada per la gent d’Iglesias

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 24-25

O.J.D.: 5740

TARIFA: 4851 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 1386 CM² - 154%

SECCIÓN: LA CRONICA

11 Marzo, 2017
QUIQUE GARCÍA/EFE

1

Els «cantaires» del
cas del Palau

Per posar-ho fàcil als acuditaires,
els factòtums de l’espoli del Palau
de la Música han «cantat» al judici
com si fossin solistes de l’Orfeó,
una de les seves víctimes. No han
aclarit on són els diners que no
quadren, però han donat una alegria al fiscal en afirmar que sí, que
feien de recaders de comissions
entre constructors d’obra pública
i Convergència. Però en aquesta
causa només està acusat un extresorer, i ningú de més amunt. El
tresorer ho nega tot i Artur Mas
s’hi agafa. Però mentre aquest cas
se substancia, la pluja d’informes
policials oportunament filtrats
apunta cap a l’exconseller de Justícia i exgerent de CDC, Germà
Gordó, en altres jocs de finançament il·legal.

2

JAVIER LIZÓN/EFE

TOCADA PER LA PÚNICA

Els comptes del PP
seran investigats

El PP tasta la pèrdua de majoria
absoluta. Ciutadans ha fet pinya
amb l’oposició d’esquerres i nacionalista per imposar una comissió que investigui el finançament
del partit de Rajoy. Justament
quan un jutge també s’hi interessa, arran d’alguna declaració del
cas Gürtel. I els populars amenacen de contraatacar amb una altra
comissió, aquesta al Senat, que investigui les finances de tots els
partits. Ressusciten la brama mai
provada que lliga Podem amb
Iran i Veneçuela. Engeguen el ventilador per crear una boira de porqueria. Poques comissions d’investigació obtenen dades que provin allò que policia i jutges no han
pogut provar, i les conclusions no
relaxen la veritat sinó les majories.

El finançament del PP madrileny en temps d’Aguirre està sota sospita
SERGIO BARRENECHEA/EFE

EL NOU PROTOCOL

Iceta i Fernández s’abracen com si s’estimessin de debò
MARTIN BUREAU /EFE

ENTRE ELS MIRALLS

3

Mentre a Barcelona es jutja el cas
Palau, al Vendrell progressa el del
 i el Congrés decideix investigar
el PP estatal, salten notícies que
apunten a la troballa de molt material comprometedor sobre el finançament del PP regional de
Madrid en temps d’Esperanza
Aguirre. Les notícies sobre troballes de documents explosius són
l’última moda en material comprometedor: no cal ni ensenyarlo, només dir que algun policia
l’ha trobat. Dins del PP hi ha gent
molt enfadada perquè Aguirre va
de pura i santa incontaminada en
matèria de corrupció, reserva
neoliberal i conservadora a
l’aguait que Rajoy s’entrebanqui.
La coalició dels seus potencials
enemics interns és extensa.

4

Rajoy, Merkel, Hollande i Gentiloni al saló dels miralls del palau de Versalles
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La Púnica apunta a
la ‘lideressa’ Aguirre

Reforma lenta
cap a la via ràpida

S’ha admès a tràmit la reforma del
reglament del Parlament de Catalunya que ha de permetre debatre
i aprovar en un sol dia, sense esmenes parcials, proposicions de
lleis presentades per un sol grup
parlamentari. En combinació
amb altres articles del reglament,
permetrien presentar de sorpresa
la llei de desconnexió i aprovar-la

tot seguit. Instants després Puigdemont convocaria el referèndum. I abans que cantés el gall el
TC n’hauria dictat la suspensió.
Aquest joc del gat i la rata redueix
el consens assolit amb el Pacte pel
Referèndum. Dues dinàmiques
incompatibles coexisteixen, la de
buscar referèndum pactat i la de
donar-lo per perdut, i Junts pel Sí
està en totes dues.

5

El nou protocol
entre PSC i PSOE

El document fundacional del
PSC, datat el , i signat també
pel PSOE català, establia la sobirania plena de la nova formació,
que participava lliurement en el
PSOE per als afers de política estatal. A la pràctica, el PSC acatava
lliurement les decisions del PSOE,
en què influïa però no dominava.
I no va passar res mentre la corda
no es va estirar. Quan va fer-ho
van arribar els grinyols: l’Estatut
de Maragall, el tripartit amb ERC,
el dret a decidir. L’exercici real
d’aquella llibertat va ser el principi
del seu final: li van posar la creu.
Només faltava trobar l’ocasió de
fer foc nou, i va arribar amb la investidura de Rajoy. El nou protocol de relacions lliga curt el PSC, i
Iceta content, perquè podria haver estat pitjor.

6

Podem i la premsa,
d’amics a enemics

Molts mitjans de comunicació es
van enamorar de Podem quan era
una criatura trencadora sense poder ni possibilitats d’assolir-lo.
Iglesias, Errejón i Monedero eren
convidats a totes les tertúlies i entrevistats a tots els diaris. Però van
començar a tenir bons resultats
electorals i les línies editorials de
molts mitjans van passar de
l’amor a l’estigmatització: eren
«populistes». Esquerra irresponsable i perillosa. A més a més, van
aparèixer els problemes interns, i
tot partit que es baralla en públic
és carn de canó. Podem no ha assimilat el canvi, i l’Associació de la
Premsa de Madrid l’acusa d’assetjar periodistes crítics. La reacció
del partit ha estat irada. La pau del
cel que vol assaltar és lluny.

7

Trump té ganes de
guanyar guerres

Els caps de govern d’Alemanya,
Itàlia, França i Espanya s’han reunit a Versalles per analitzar el futur
de la Unió Europea després del
Brexit, tenint a la vista l’informe
de cinc escenaris de la Comissió
Europea, que van des del simple
mercat comú de mercaderies fins
a accelerar els mecanismes d’integració pendent. Els quatre de
Versalles s’han quedat l’opció
central: els països que vulgin més
integració es poden posar d’acord
entre ells i fins i tot crear grups diferents segons les matèries. Ja és
el que passa amb la moneda (Eurogrup) i la seguretat (Schenguen). Però tot plegat pot quedar
en no res segons com vagin les
eleccions d’aquest any, entre d’altres, a Alemanya, França i potser
Itàlia.
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 EL JUDICI DEL CAS PALAU



MÉS EVIDÈNCIES La Fiscalia creu que CDC es finançava il·legalment via Palau de diverses maneres, i una era carregant als comptes de la
veterana entitat el pagament de factures per serveis que en realitat havien estat contractats pel partit per a les seves activitats polítiques.

Dos empresaris declaren que el Palau els
va pagar factures per despeses de CDC
El responsable d’una empresa de serveis audiovisuals admet davant el tribunal que va carregar a la institució cultural

factures per valor de 824.299 euros corresponents a serveis prestats a Convergència per les eleccions generals del 2004
EFE MANRESA

Dos directius d'empreses proveïdores de CDC van admetre divendres davant l'Audiència de
Barcelona que la formació els va
demanar que facturessin i cobressin al Palau de la Música factures
de serveis prestats al partit, encara
que van desvincular de la trama
l'extresorer Daniel Osàcar.
Les declaracions dels empresaris van reforçar les sospites que
van llançar sobre CDC els exresponsables del Palau de la Música
Fèlix Millet, Jordi Montull i la seva
filla Gemma, els quals en jornades prèvies del judici van acusar
la formació de finançar-se il·legalment amb comissions de la constructora Ferrovial a través de l'entitat cultural.
La Fiscalia sosté que el desviament de fons a CDC es vehiculava
a través de tres mecanismes: els
pagaments en metàl·lic, els convenis que el Palau va signar amb
la seva fundació afí Trias Fargas
–actual CatDEM– i la facturació
mentidera a través d'empreses
proveïdores que carregaven l'entitat els serveis que prestaven a la
formació.
Dos dels empresaris que estan
acusats per aquests fets han confirmat la tesi de la Fiscalia i han reconegut que va ser la mateixa
CDC qui els dirigia al Palau per cobrar pels serveis que havien pres-

tat al partit, una confessió que podria traduir-se en una rebaixa de
les seves condemnes.
Miguel Giménez Salinas, exconseller delegat de l'empresa de
publicitat Altraforma, va assegurar que entre els anys  i 
va carregar al Palau de la Música
tres factures per un valor total de
. euros que en realitat corresponien a serveis que havia
prestat a CDC.
Segons l'empresari, va ser CDC
qui els va indicar que falsifiquessin el concepte d'aquestes factures i les carreguessin al Palau de la
Música, encara que va dir no recordar la identitat del seu interlocutor en el partit nacionalista.
En la mateixa línia es va manifestar Juan Manuel Parra, de l'empresa Hispart, dedicada al muntatge de sistemes audiovisuals per
a congressos, convencions i mítings, que va reconèixer que va
carregar al Palau de la Música un
total de tretze factures amb un valor total de . euros que en
realitat corresponien a serveis
prestats a CDC amb motiu de les
eleccions generals del .
L'acusat va revelar que va ser
l'extresorer de CDC Carles Torrent, que va morir el , qui li va
donar aquestes instruccions per
cobrar del Palau de la Música,
però va insistir que el seu successor al capdavant de les finances de

ACN

Juan Manuel Parra, vist pel monitor de la sala de premsa del judici

la formació, Daniel Osàcar, que
afronta set anys i mig de presó, no
sabia «absolutament res».
Ferrovial s’exculpa
A la sessió d’aquest divendres van
declarar també dos exdirectius de
la constructora Ferrovial, els
quals, com dijous va fer l'extresorer de CDC, van desmentir Millet
i Montull en negar amb «rotunditat» que els milionaris patrocinis
que van destinar al Palau de la
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Música ocultessin comissions
il·lícites per a la formació nacionalista.
Segons la versió dels exdirectius Pedro Buenaventura i Juan
Elizaga, els patrocinis que Ferrovial va destinar al Palau de la Música, que van pujar a més d' milions d'euros entre els anys  i
, pretenien donar a conèixer
la constructora a Catalunya associant-la a una institució de «prestigi», cosa que els va permetre que

la seva facturació en aquesta comunitat arribés als  milions,
partint de zero.
«El Palau és una entitat amb un
prestigi impressionant i volíem
associar-nos a la seva marca per
introduir-nos al mercat català», va
defensar Juan Elizaga.
Precisament, aquestes obres de
reforma, un projecte «complex»
que va tenir repetits retards en
l'execució expliquen, segons Buenaventura, les nombroses reunions que va mantenir amb Fèlix
Millet, unes cites que figuren en
les agendes confiscades als exresponsables del Palau de Música.
«Una vegada es forma la liquidació ja no existeix ni una reunió
més», va afegir l'exdirectiu, que va
reconèixer haver assistit a una
reunió amb Millet i amb l'exdiputat de CDC Jaume Camps –exculpat del cas Palau per prescripció–
per demanar que el polític convergent i advocat mediés en els
conflictes derivats del projecte de
reforma.
Ferrovial Agroman, filial del
grup Ferrovial, va reiterar aquesta
setmana que el patrocini al Palau
de la Música sempre va comportar la celebració dels actes culturals previstos i que no va rebre cap
tracte de privilegi en les adjudicacions d'obres, que es van concedir
a les ofertes amb millor puntuació.
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 EL JUDICI DEL CAS PALAU

Mas diu que a la fiscalia «li interessa
atribuir tots els mal del món» a CDC
L’expresident de la Generalitat demana de comparèixer la setmana que ve al Parlament



JAVIER ETXEZARRETA/EFE

EFE BARCELONA

El que fou president de CDC Artur Mas va negar ahir que Convergència es financés il·legalment a
través del Palau de la Música i va
posar la mà al foc per l'extresorer
i acusat Daniel Osàcar, alhora que
va apuntar que a la Fiscalia li «interessa molt atribuir tots els mals
del món» al seu partit. D’altra banda, ahir mateix Mas va demanar
de comparèixer la setmana que ve
al Parlament per donar explicacions en relació amb la presumpta corrupció a CDC.
En una entrevista a Rac, Mas
es va defensar de les acusacions
dels saquejadors confessos del
Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull,
que van apuntar l'existència de
comissions de Ferrovial a CDC a
canvi d'obra pública. «La resposta
és 'no', torna a ser 'no'», va insistir
Mas davant les preguntes de si
aquestes acusacions són certes. A
més, va subratllar que Osàcar és
una persona «absolutament honorable» i, preguntat per si posa

L’expresident de CDC i ara president del PDeCat

la mà al foc per ell, va dir: «És clar
que sí». De la mateixa manera es
va expressar quan se li va formular
la mateixa pregunta sobre l'exconseller de Justícia i diputat Germà Gordó. Mas va confirmar que
«no té cap inconvenient» a anar al

Parlament a donar explicacions,
però va deixar clar que no es planteja abandonar la política: «no
tinc per què fer-ho; ha estat la
meva vida en els últims  anys i
crec que puc seguir fent-ho, perquè a mi se'm demana ajuda», va
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expressar. El líder del PDeCAT va
admetre que «la imatge de Convergència està sota sospita», però
va insistir que no hi va haver finançament il·legal de CDC, encara que ho va negar «en la mesura»
que les persones que van portar
els comptes sempre li van dir que
les acusacions «eren falses».
Va deixar clar que la seva responsabilitat no era portar les finances, sinó situar les persones
que feien aquestes tasques: «els
tresorers tenien tots els poders, i
els que portàvem la línia política
ja teníem prou feina». Mas va atribuir les acusacions de Millet i
Montull a una operació de «campi
qui pugui» per evitar la presó i, per
aquesta raó, va dir, «pacten amb
la Fiscalia per penjar el mort a un
altre». I va apuntar que com que
els investigadors van trobar convenis entre el Palau de la Música i
la CatDem, «es van acollir a això
perquè a la Fiscalia li ha d'interessar molt atribuir-nos tots els mals
del món».
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El Consorci del
Palau estudiarà
si incorpora
a l’acusació
Convergència
EFE BARCELONA

El Consorci del Palau de la Música, amb el qual les administracions nodreixen de fons públics
l'entitat cultural, es reunirà dimecres que ve, dia , a instàncies de
l'Ajuntament de Barcelona, que
vol revisar l'estratègia jurídica per
acusar CDC pel desviament de
fons del saqueig.
Segons van informar a Efe fonts
pròximes al cas, la secretària del
Consorci –que agrupa la Generalitat, el ministeri de Cultura i
l'Ajuntament de Barcelona– va
convocar per al migdia de dimarts
que ve la reunió del comitè executiu de l'entitat al mateix Palau de
la Música.
Entre els punts de l'ordre del dia
figura la informació i valoració del
judici per l'espoliació del Palau de
la Música, en què el Consorci
exerceix l'acusació particular, una
qüestió que s'analitzarà a petició
del responsable dels serveis jurídics de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Llinares.
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Setze maneres
d’elaborar una factura falsa
El fiscal calcula que entre totes sumen dos milions d’euros
M.R.
BARCELONA

“Adequació de diferents sales i espais i assistència tècnica realitzades
al Palau i al Petit Palau”. Aquest és
el concepte que apareix en les 13
factures d’Hispart del 2004 que els
investigadors van trobar al Palau de
la Música. Els treballs pujaven a
824.000 euros. Casualment el mateix valor que el que l’empresa va
facturar a Convergència per a la
campanya de les eleccions europees del mateix any. Ahir el directiu de
la companyia va admetre al judici
que van cobrar els serveis electorals
al Palau de la Música per ordre del
partit i que van falsificar el concepte de les factures per camuflar que
es tractava d’encàrrecs del partit
polític. Ho van fer per ordre de Convergència, segons va dir. Als calaixos
del Palau de la Música els investigadors hi van acabar trobant desenes
de factures més –tres eren d’Altraforma– que, o bé responien a encàrrecs del partit d’Artur Mas abonats
per l’entitat cultural, o bé es tractava de treballs inexistents que en realitat servien per amagar, creu el
ministeri públic, els desviaments de
diners al partit. Totes juntes sumen
dos milions d’euros.
En el cas de les factures que segons la fiscalia servirien per camuflar les sortides de diners cap a Convergència, apareixen conceptes més
abstractes com ara “Mailings per a
la difusió de promocions”, “Tractaments de fitxers” o “Fullets publicitaris”. Les societats que les emetien
mai havien treballat per al Palau,
però eren grans proveïdors de Convergència. En total se’n van trobar

Genèriques
A les factures
no hi sortien
les dates
dels treballs
i el concepte
era abstracte
Canvi
Els
empresaris
no van formar
part del cas
com a acusats
fins al 2015

una dotzena. Només en una hi constava la data teòrica dels treballs:
aquell dia no es va celebrar cap acte al Palau que la justifiqués. Ahir la
fiscalia no va poder arrencar la confessió de l’únic dels representants
d’aquest tipus de companyies que
van pujar a l’estrada, però encara
n’han de declarar més i el ministeri públic té abundant documentació
per refermar les seves tesis.
Investigats a última hora

Tot i la rellevància que han acabat
prenent les declaracions dels dos
empresaris d’Hispart i Altraforma
que ahir van confessar haver facturat treballs del partit al Palau per ordre de CDC, el cert és que ells dos
van ser dels últims investigats pel
cas Palau. Inicialment els van citar
a declarar com a testimonis, quan
van aparèixer les factures entre la
documentació de Jordi i Gemma
Montull. Quan la investigació es va
tancar per primer cop l’any 2013, tot
i que la documentació formava part
del sumari, ells no constaven com a
processats ni investigats.
Va ser l’acusació popular exercida per la Federació d’Associacions
de Veïns de Barcelona (FAVB) qui
va demanar a l’Audiència de Barcelona incloure’ls. El tribunal els va
fer cas. La investigació del Palau va
tornar al jutjat d’instrucció 30 i va
ordenar que els citessin a declarar
com a imputats. El tràmit va acabar
demorant la investigació fins a l’any
2015, però l’estratègia ha acabat donant els seus fruits. Dos d’ells han
corroborat les tesis de les acusacions. Un altre no ha declarat perquè
la factura que li atribuïen ha prescrit: era del 2007 i per 20 dies no ha
arribat al judici.e

L’ex número dos del Palau de la Música, Jordi Montull, ahir al matí, arribant a la Ciutat
de la Justícia pel cas Palau. C. ATSET
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vistaltwitter
Lluís Rabell (@LluisRabell)
Diputat al Parlament (CSQP)
“El judici pel 9-N mai hauria d’haver-se produït. Però serà el cas Palau el que dicti la inapel·lable inhabilitació, moral i política, de Mas”
Cristian Jurado (@cristian_jurado)
Militant del PDECat
“Per què els mentiders, lladres i estafadors
confessos Montull i Millet tenen ara més
credibilitat que Osàcar?A qui interessa?
#CasPalau”
Pilar Carracelas (@pilarcarracelas)
Periodista
“Qualsevol que sàpiga què
i quant cal fer per pujar en un partit sap que
és impossible que un dirigent no sàpiga com
es finança el seu partit”
Sepsi Aiguadé (@Sepsi1)
Microbiòloga d’aliments
“Doncs a mi, la justícia espanyola em mereix la
mateixa confiança quan jutja el cas Nóos, el cas
Palau o les urnes del 9-N. La mateixa”
Joan Queralt (@JoanQueralt)
Jurista
“#Palau Ferrovial: ¿quins mèrits requereix
poder dirigir una empresa a banda de no
saber res i atribuir-ho tot als subordinats?”
Laila Jiménez (@LailaJimenez)
Periodista
“Divendres. Acaba la Setmana Fantàstica
Millet & Montull amb rebaixes de pena
i confessions dos per un. Ja és primavera
als jutjats...”
Enric Ansesa (@EnricAnsesa)
Tuitaire
“El judici del cas Palau és un immens
garbuix de paranys”

CÈLIA ATSET

Aina Díaz (@AinaDiazV)
Advocada i militant de Podem
“Si assumim amb normalitat la corrupció, si
deixem que ens diguin i ens convencin que
són «casos aïllats», seguiran saquejant-nos”
Antoni Rubio (@antonirubio)
Professor de primària
“Posaren el nom que posaren a la nova
#RTVV haguera estat criticat. Per tant, el
debat fa certa mandra –o peresa–, si més no”
Ramon Pardina (@RamonPardina)
Escriptor i guionista
“Que les televisions de tot el món es mostrin
més eufòriques celebrant els gols del Barça que
les de la resta d’Espanya no us fa desconfiar?”
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L’EDITORIAL

Dels testimonis a les proves: l’hora
de la veritat del judici del cas Palau

A

En tot cas és lògic que les vicissiEn realitat, després de les declaraquesta ha sigut la setmana
en què el judici del cas Pa- cions espectacle el judici entra ara en tuds del judici provoquin inquietud al
lau ha acaparat més inte- la seva fase decisiva, en què el fiscal PDECat i la seva direcció, que malda
rès social. La promesa de haurà d’aportar proves documentals per desempallegar-se de la pesada lloJordi Montull d’involu- que sostinguin les seves acusacions. sa del passat. Artur Mas ha de ser molt
crar-hi CDC per aconseguir una re- En aquest sentit, el testimoni dels dos conscient d’aquest fet a l’hora de
baixa de pena per a la seva filla, la pos- empresaris que ahir van admetre que prendre decisions en el futur.
També és previsible que els contrasibilitat de sentir de viva veu el prin- van facturar al Palau per treballs fets
cipal acusat, Fèlix Millet, així com a CDC és més significatiu, i preocu- ris al referèndum intentin aprofitar el
judici per relacionar el prol’únic inculpat de Convercés sobiranista amb la corgència, l’extresorer Daniel
El testimoni dels dos empresaris
rupció i provocar mala maOsàcar, justificaven de soror en el bloc independentisbres l’expectació. A més a
que ‘fabricaven’ factures falses
ta. Però serà un intent inútil,
més, el judici no ha seguit el
és més creïble que el de Millet
i la prova que encara no han
guió previst, i així Millet
entès la naturalesa profunda
també es va sumar a la incriminació de CDC de forma inesperada. pant per al partit, que les acusacions del moviment. El procés sobiranista
Per aquest motiu, i per l’innegable im- de Millet i els Montull. El fiscal hau- no recau en un sol partit ni en un líder
pacte polític que té, el finançament de rà de ser capaç de demostrar com messiànic, sinó que és transversal,
funcionava el presumpte circuit dels sostingut en el temps i aspira a consCDC centra l’atenció del judici.
Tot i això, les declaracions dels acu- diners que anaven de Ferrovial al Pa- truir un país millor que superi els vells
sats tenen poc valor probatori perquè lau i del Palau a CDC a través d’un se- tics del passat. Si algú creu que desaresponen a les respectives estratègies guit d’empreses pantalla. Haurà de pareixerà d’un dia per l’altre per
de defensa i, a més, la credibilitat del provar el rastre deixat per aquests di- l’efecte d’un judici o una filtració interessada va molt equivocat.
ners i documentar-lo.
binomi Millet-Montull és nul·la.
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JUDICI DEL CAS PALAU

Dos empresaris
admeten haver
facturat al Palau
treballs per a CDC
Els dos acusats assenyalen
Carles Torrent, l’extresorer
convergent mort el 2005

Mas alleuja el PDECat en
traçar una línia entre la nova
formació i Convergència
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Política
CAS PALAU
L’extresorer de Convergència
Daniel Osàcar ahir entrant a
la Ciutat de la Justícia pel
judici del Palau de la Música.
CÈLIA ATSET

MONTSE RIART
BARCELONA

Ja no són només Fèlix Millet o Jordi o Gemma Montull. Dos empresaris es van sumar ahir a la llista de
confessions sobre el finançament
il·legal de Convergència a través del
Palau de la Música. Els exresponsables de les empreses Altraforma i
Hispart van admetre durant la seva declaració com a acusats al judici que havien facturat al Palau treballs i serveis efectuats per a Convergència. Van assegurar que ho van
fer seguint ordres del mateix partit
d’Artur Mas. En el cas d’Hispart es
tracta de 13 factures per a la campanya de Convergència a les eleccions del 2004 al Congrés que sumen
824.000 euros. Pel que fa a Altraforma, són tres factures entre el 2006
i el 2007 que sumen 190.778 euros.
La revelació va arribar just quan
semblava que al partit tornaven a
posar-se-li les coses de cara, després
que els dos exdirectius de Ferrovial acusats de pagar comissions a
Convergència a canvi d’adjudicacions per obra pública ho neguessin
tot durant la seva declaració judicial. La declaració dels dos empresaris va donar ales a la tesi de la fiscalia i l’acusació popular, que consideren que una part dels diners que

Noves confessions
pel finançament
il·legal de CDC
Dos empresaris admeten que van facturar al Palau
treballs del partit però en desvinculen Osàcar
Ferrovial va donar al Palau de la
Música van servir per pagar precisament aquestes factures de proveïdors de Convergència.
“Em van dir de Convergència
que ho facturés al Palau”, va explicar l’exdirectiu d’Hispart Juan Manuel Parra respecte als treballs que
l’empresa havia fet per a la campanya electoral del 2004. Quan el fiscal Emilio Sánchez Ulled li va preguntar qui l’hi havia ordenat va
contestar que “el senyor Carles
Torrent”, en referència a l’extresorer de CDC mort l’any 2005 i que va

Defensa
Ferrovial diu
que va donar
11 milions al
Palau només
com a patrocini
cultural
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ser substituït per Daniel Osàcar. La
confessió de l’empresari d’Altraforma Miguel Giménez no va ser gaire diferent: “Ens van trucar de Convergència i ens van dir: «Factura
aquí i amb aquest concepte»”. També va detallar que, per ordre del mateix partit, van “canviar el concepte de les factures perquè semblés
que eren treballs per al Palau”. Giménez va disculpar-se pel seu comportament. “Vaig ser excessivament frívol acceptant-ho perquè
necessitava cobrar, tenia els proveïdors a sobre”, va excusar-se. La

confessió podria servir als empresaris per reduir els tres anys de presó que demanaven la fiscalia i l’acusació popular per a ells.
Els tractes, amb Torrent

El fiscal va insistir molt als empresaris per intentar vincular l’extresorer de CDC Daniel Osàcar amb les
factures abonades al Palau per ordre del partit, però no se’n va sortir. El representant d’Altraforma va
dir que no recordava qui de Convergència li havia ordenat facturar els
treballs al Palau. I el d’Hispart va dir
que havia sigut Torrent. Com que en
aquest cas es tracta de 13 factures i
algunes d’elles no s’havien pagat
quan l’extresorer va morir el 2005,
el fiscal va repreguntar-li si després
havia contactat amb Osàcar per saber què havia de fer per cobrar-les:
“Quan el vaig trucar em va dir que
no en sabia absolutament res”. Tot
i així, Osàcar li hauria recomanat
que parlés “amb el Palau”. Segons
l’empresari, Montull els va acabar
abonant 30.000 euros. “Per fer-nos
callar, suposo”, va afegir.
La fiscalia també acusa altres
empreses de prestar-se a fer factures falses per treballs inexistents al
Palau per camuflar les presumptes
comissions de Ferrovial a Convergència. Després les empreses farien donacions al partit per fer-los
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“

Miguel Giménez
EMPRESARI D’ALTRAFORMA

“Ens van trucar de
Convergència i ens
van dir: «Factura aquí
i amb aquest
concepte»”

Juan Manuel Parra
EMPRESARI D’HISPART

“El Palau ens va
acabar abonant una
factura de 30.000
euros per fer-nos
callar, suposo”
Pedro Buenaventura
EXDIRECTOR GENERAL DE FERROVIAL

“Mai els vaig conèixer
[als extresorers
Daniel Osàcar i Carles
Torrent] ni m’he
reunit amb ells. Mai”

arribar els diners. Una de les societats a qui assenyala el ministeri
públic és Mail Rent, que actualment està en concurs de creditors.
Pedro Luis Rodríguez, el seu exresponsable, va admetre ahir al judici
que van donar al partit 775.000 euros –un 10% de la seva facturació
anual–. L’empresari, però, va negar
que formés part d’aquest entramat
i es va limitar a dir que van decidir
fer les donacions perquè Convergència era “un bon client”. Com que
l’empresa està en concurs de creditors, l’administrador concursal declararà també al judici en qualitat
de testimoni més endavant.
Ferrovial ho nega tot

L’ex director general de Ferrovial a
Catalunya Pedro Buenaventura i el
responsable de relacions institucionals, Juan Elizaga, també van negar les acusacions. “¿Es va servir de
la influència de Convergència per
aconseguir adjudicacions a Catalunya?”, va preguntar Ulled a Buenaventura. “Rotundament no”, va negar ell. Tots dos van donar la mateixa justificació a l’hora d’explicar per
què la constructora havia donat fins
a onze milions d’euros al Palau de la
Música durant els anys que va exercir de patrocinador. Van dir que ho
havien fet per motius promocionals, perquè s’havien de donar a coP.171

”

nèixer a Catalunya, on la constructora no tenia presència. “Les contraprestacions eren per a patrocinis
culturals, mai vaig sentir dir res
d’obra pública”, va dir Elizaga.
Segons la fiscalia, la constructora va triplicar les donacions al Palau
durant els set anys que va començar
a tenir adjudicacions a Catalunya.
Tant Buenaventura com Elizaga
van assegurar que es tractava novament de donacions amb objectius
culturals per promocionar-se entre
la societat catalana. La fiscalia va exhibir a Buenaventura un correu suposadament enviat a Millet no per
aquest directiu, sinó per un dels
seus antecessors, Rafael Puig-Pey,
on reclamava a l’exresponsable del
Palau “un esforç”: “Fèlix, t’adjunto
les dades d’empreses constructores
que treballen per a la Generalitat.
Com veuràs, la nostra posició l’any
1995 no és destacada i el 1996 no ens
han adjudicat res. En aquest sentit
hem de treballar per millorar la
quota”. L’exdirectiu de Ferrovial es
va limitar a dir que desconeixia el
correu, tot i que va admetre que
Puig-Pey li havia dit que Millet tenia “contactes” amb el Govern. Tant
ell com Elizaga van reconèixer també reunions amb Millet i Montull,
que van emmarcar en els patrocinis
culturals. A Daniel Osàcar, van dir,
no el van arribar a conèixer mai.e
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El dany de la corrupció
n la llista de l’Índex de
Percepció de la Corrupció 2016, elaborada per
Transparència Internacional, Espanya ocupa el
número 41 del rànquing mundial i el
17 de l’europeu, just entre Lituània
i Letònia. Darrere seu, però, encara hi ha Itàlia i Grècia, que són a les
posicions 29 i 30, respectivament.
Els països nòrdics, un cop més,
encapçalen les llistes dels estats
menys corruptes tant a escala europea com mundial. Dinamarca ocupa
la primera posició en tots dos rànquings; la segueix Nova Zelanda en
xifres globals, mentre que a Europa
a continuació hi trobem per aquest
ordre Finlàndia, Suècia, els Països
Baixos i Alemanya.
Veient els resultats, que a més se
solen repetir cada any, podem afirmar que la corrupció forma part
d’un estil, d’una cultura, d’una manera d’entendre la vida pública, i,
sobretot, d’una ètica del comportament individual i col·lectiu que esdevé més important que els sistemes legals i judicials.
Certament, hi ha una sèrie de recomanacions que farien millorar la situació en molts països, com ara unes
lleis més àgils i concretes, un poder
judicial i especialment una fiscalia
més independents, més transparència i més protecció per als denunciants, i l’eficàcia en el compliment de
les lleis. Però també hi intervé un altre factor molt important, i és l’assumpció ètica i moral que no tota
conducta és igual, que no tot s’hi val
i que existeix una ètica des de la convicció i la responsabilitat.
Un altre dels problemes que més
d’un cop hem apuntat en altres àmbits és l’auge del populisme, en
aquest cas associat a aquells discursos que asseguren que posaran fi a la
corrupció. En aquest sentit, el citat
informe de transparència afirma
que “en països amb líders populistes o autocràtics s’observen democràcies que retrocedeixen i un patró
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E. GIMÉNEZ-SALINAS
CÀTEDRA DE JUSTÍCIA SOCIAL I
RESTAURATIVA PERE TARRÉS - URL

alarmant d’accions que tendeixen
a reprimir la societat civil, a limitar
la llibertat de premsa i a debilitar la
independència del poder judicial en
comptes de combatre el «capitalisme clientelista»”. I tot això es produeix en un entorn en què les enquestes assenyalen que la desigualtat no fa més que créixer arreu del
món, per la qual cosa l’informe també assenyala que “desigualtat i corrupció creen un cercle viciós”.
Encara que és discutible que la
corrupció d’Espanya es pugui qualificar o no de sistèmica, el cert és que
els múltiples escàndols de corrupció
política i econòmica han generat una
gran desconfiança en la població, que
dia rere dia percep atònita com en van
aflorant nombrosos casos. La ciutadania tampoc no entén com és possible que no s’hagin descobert o denunciat abans, cosa que instal·la en la
societat una estranya sensació d’encobriment i falta de transparència. I
encara que en general la creença en el
poder judicial és acceptable, la lentitud dels processos i el gran retard
amb què arriben les sentències sens
dubte en redueixen la confiança. No
ens ha de sorprendre, doncs, que Espanya sigui un dels països de la UE on
més ha crescut la percepció de corrupció en aquests darrers anys.
Tanmateix, aquesta desconfiança
té una doble lectura. D’una banda, no
hi ha dubte que un augment de l’eficàcia de la investigació policial en els
delictes socioeconòmics ha permès
que afloressin nombrosos casos de
P.172

corrupció que anteriorment potser
haurien quedat impunes. N’hi ha
prou citant alguns exemples del 2016,
com el cas Nóos, el Gürtel i Bárcenas,
Rato, Bankia i les targetes black,
l’operació Púnica, els papers de Panamà, el cas Pujol, el del 3%... i ara finalment també el cas Palau. D’altra banda, però, la crisi econòmica també ha
comportat un increment de l’exigència de la societat, que sovint no entén
que les condemnes per aquests delictes no siguin més greus o que els acusats es deslliurin tan fàcilment d’anar
a la presó, que continua albergant
majoritàriament aquells delinqüents
que provenen dels sectors més desprotegits de la societat.
Segurament el que costa més d’entendre és que, excepte en casos excepcionals, els que han comès
aquests delictes amb un clar menyspreu a la llei siguin persones que no
tan sols tenen una bona preparació i
formació sinó que, a més, han abusat
de la confiança dels altres. A això caldria afegir-hi que ha estat precisament la seva posició social privilegiada la que els ha permès cometre
aquest tipus de delictes. Però segurament el que més perjudica la població
és aquesta incapacitat que tenen de
mostrar penediment –moral, no pas
jurídic–, acompanyada d’una manca
d’acceptació del dany social produït.
És en aquest sentit que creiem que el
sistema de justícia tradicional té una
gran assignatura pendent: afrontar la
qüestió de la reparació del dany, ja sigui individual o col·lectiu.
En el cas Palau resulta paradigmàtica la postura de Millet i Montull, que
no sembla que mostrin cap remordiment en manifestar que van fer ús i
abús d’uns diners que no els pertanyien. A qui haurien de demanar perdó?
Com podrien reparar el mal causat?
I què passa amb una condemna de
presó que probablement no arribarà
a complir-se? Potser podríem trobar
altres maneres més compensatòries
de restituir el mal causat, encara que
ara com ara sembli impossible.
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Artur Mas, en un acto
de Òmnium Cultural
celebrado el jueves
en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)

UN TESTIGO PROTEGIDO
DECLARA HABER
TRATADO CON ARTUR
MAS LAS MORDIDAS
La investigación acumula pruebas en torno al
expresident, que no se plantea dejar la política,
«y menos en esta etapa soberanista», advierte

FOTO: Quique García / EFE
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Caso del 3 por ciento

Un testigo protegido sitúa a Artur
Mas en la cúpula de la trama criminal
∑ «A partir de ahora las
adjudicaciones han de
ser a través de Germà
Gordó», le dijo en 2007

ASÍ FUNCIONABA LA TRAMA

En el gráfico se puede observar un ejemplo de cómo
actuaba la trama del 3 por ciento, en este caso con la
adjudicación de obras en el Puerto de Barcelona por casi
40 millones de euros a cambio de 100.000 euros en
donaciones para fundaciones de Convergencia. El entonces
tesorero Viloca y el exconsejero de Justicia Germá Gordó
tenían un papel decisivo, a juicio de los investigadores

14/11/2011

Andreu Viloca

Germá Gordó

Licitación

L

os investigadores del caso
del 3 por ciento tienen
como objetivo «descubrir
la cobertura que Andreu
Viloca tenía en CDC» para
realizar las actividades que
se le imputan: el cobro de importantes cantidades de dinero a las adjudicatarias de obra pública para financiar de forma ilegal la formación de la
que era tesorero. «Es decir, se trata de
saber quién o quiénes del partido conocían y consentían, incluso ideaban»
este esquema de comportamiento.
Al diputado autonómico, exconsejero de Justicia y antiguo gerente de
CDC, Germà Gordó la investigación no
le atribuye el papel de líder; considera, a tenor de las numerosas pruebas
acumuladas, que desempeñaba «el papel de conseguidor o recaudador» de
la organización criminal. Por ello, a
día de hoy la «X» del 3 por ciento está
aún sin resolver, aunque en el sumario hay algunas claves que dan pistas.

Reuniones

P. MUÑOZ / C. MORCILLO / À. GUBERN
MADRID / BARCELONA

16/11/2011

22/12/2011
Anuncio Licitación en la Plataforma de Contratación del Estado, página web
http://www.portdebarcelona.es/ca/web/autoritat-portuaria/licitaciones del Expediente
Número 233/2011, para la realización de una obra de refuerzo del dique del Puerto de
Barcelona, por un valor de 39.603.138,83 €

28/3/2012

«A ver qué va a pasar»
ADJUDICADO

Adjudicación y donaciones

La declaración de un testigo protegido ante la Fiscalía Anticorrupción el
pasado noviembre es básica. Esta persona no ha dudado en señalar al expresidente de la Generalitat, Artur Mas,
con quien se reunió en su despacho
entre 2006 y 2007 cuando era el líder
de Convergència. Allí le esperaba también Gordó, quien le había convocado.
«Yo había realizado donaciones a Catdem». Mas le dijo: «A partir de ahora
todas las adjudicaciones han de ser a
través de Germà Gordó», pero el empresario siguió con su actividad normal. Por tanto, según él Mas estaba al
tanto de todo.
Pasado el tiempo, ya en 2010, con
Mas de presidente, este testigo se encontró con Gordó en una entrega de
premios. «Tú no obedeces. Ahora a
quien no obedeces es President, a ver
qué va a pasar». El declarante asegura que se sintió «extorsionado». «Fue
muy desagradable», señala en su declaración. Asimismo, en el sumario
hay una anotación que alude a una reunión en la calle Córcega, sede de CDC,
«con el presidente». Pero es que además entre los detenidos en las diferentes fases de esta investigación hay personas de total confianza del líder na-

17/4/2012
Martes, de 13.00 a 13.30 horas:
Reunión entre Andreu Viloca y
Xavier Tauler Ferrer, COPISA

Cuenta 0200464820
Cheque 25.000 €
Cuenta 0200413987

18 abril 2012

Donaciones

Cheque 25.000 €

10/5/2012

Anuncio en la Plataforma de Contratación del Estado, de la adjudicación de contrato del Expediente Número
233/2011, siendo entidad adjudicadora la Presidencia del Congreso de Administración de la Autoridad Portuaria
y los adjudicatarios: COMPSA S.A.U. en compromiso de UTE con ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
con COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. y con BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A.

26/6/2012
Martes, de 13.00 a 13.30 horas:
Reunión entre Andreu Viloca y
Xavier Tauler Ferrer, COPISA

Cuenta 0200464820
Cheque 25.000 €
Cuenta 0200413987
FUENTE: Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
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27 junio 2012
Donaciones

Cheque 25.000 €
ABC
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cionalista por lo que no parece
verosímil que actuaran a sus espaldas.
De esta forma, las sospechas sobre
Mas aumentan y su horizonte político presenta cada vez más incógnitas.
La acumulación de indicios está llevando al expresidente de la Generalitat a una situación insostenible, señalado por todos los partidos de la oposición como un personaje ya
amortizado para la política. El único
que parece no entenderlo es él, que ha
visto como las revelaciones del caso
Palau durante las sesiones del juicio,
y lo descubierto en el transcurso de la
investigación del 3 por ciento, están
dinamitando su intento de volver al
primer plano de la política. Mas no lo
ve así: «No me he planteado abandonar la política, ¿por qué? Ha sido mi
vida en los últimos 20 años. ¿No sé qué
obsesión hay en que me aparte de la
política, y menos en este momento soberanista».

La fe en Gordó
Pese a estas consideraciones, Mas reconoció en una entrevista en Rac1 que
«la imagen de CDC está bajo sospecha. No lo puedo negar. Pero CDC
se ha sacrificado. Se autoliquidó. Nació otro nuevo partido
(PDECat), que está fuera de
toda sospecha...¿no es suficiente autocrítica?». En una
reacción habitual en estos
casos, a mayor claridad en
los indicios, más rotundo
fue el desmentido.
Por segunda vez en
días, Mas dijo ayer que
volvería a poner la mano
en el fuego por Daniel
Osàcar, extesorero de
CDC. La diferencia es
que la primera vez que
lo hizo Fèlix Millet y
Jordi Montull aún no
habían expuesto ante
el juez, y también ante
la opinión pública, que
el Palau era en realidad
un vehículo para el cobro
de mordidas por parte de
CDC. Ayer no solo volvió a expresar su confianza en la «honorabilidad» de Osàcar, sino que

Los Pujol no se libran
La Guardia Civil sostiene que hay indicios de que Oriol
Pujol era otro conseguidor de la trama; su hermano
Jordi figura como intermediario en obras de Tauler

ma de concesiones y mordidas y revela la participación de alguien «con
peso político y social en CDC y la Administración catalana».
En las primeras fases (octubre de
2015) la Guardia Civil halló también
El testigo: Me sentí extorsionado»
documentos en los que aparecen los
El testigo protegido declara que se sintió extorsionado nombres de dos de los Pujol. En el domilio del empresario Xavier Tauler (Cocuando Gordó le recriminó que no obedeciera a Mas
pisa) se halló un documentos con una
tabla de obra civil adjudicada que conseguiría esta constructora a través de
extendió esa fe a Germà Gordó, excon- la intermediación de dos empresas proArtur sejero de Justicia de la Generalitat y piedad de Jordi Pujol Ferrusola (IniciaMas exgerente de CDC, a quien los últimos tives Marketing i Inversions y Project
informes de la Guardia Civil definen Marketing Cat), por la que esta última
como un «conseguidor», el enlace en- facturaría a la primera en concepto de
tre los empresarios y el
«asesoramiento» entre el
partido. Sostienen que
1,5 y el 3% del total de la
es la explicación a «sus
obra. La mecánica está
gestiones, comidas e indescrita en otro docuDonativo
terlocuciones (algunas
mento donde están las
Esa cantidad y ese
en la propia sede del pariniciales JPF.
tido o en la de la Genera- concepto apareció en
En otro papel manusel mismo despacho
litat)» con buena parte
crito hallado en el desde los empresarios dete- (Oproler) en el que se pacho de Sergio Lerma
citaba a Oriol Pujol
nidos en las distinde la empresa Oproler en
como conseguidor
tas fases del
Madrid figura, como
caso y que
avanzó ABC, el nombre
siguen investigados. En de Oriol Pujol bajo la anotación «Conalgunos casos, coincidía seguidores». «Pudiera estar relaciocon el extesorero An- nado con la intermediación a cambio
dreu Viloca, también de comisiones ilegales», subraya en
arrestado. El sumario su informe la Guardia Civil. «A la oferdel 3 por ciento pivota ta final hemos de sumar un 3,5% para
sobre la «existencia de las personas que nos ayudan a entrar
toda una trama delic- en esta obra (...)», se recoge en un mail
tiva que subyace en de Lerma, quien guardaba en su casa
la estructura de la 234.700 euros. Y en otro manuscrito
contratación públi- se detalla un importe de 200.000 euca de las Adminis- ros que hay que pagar como «donatitraciones catalanas, vo». El literal es el siguiente: «200.000
controlada desde porque sí, firmamos GASTO. ¿Cómo
CDC», se recoge en se da esta cantidad? ¿Donativo?».
una de las concluMas ha matizado que su «responsiones tras el aná- sabilidad directa» no era llevar las filisis de miles de nanzas o el servicio jurídico, sino que
documentos. Este «era poner al frente de estos departamaterial (incauta- mentos a gente que lo hiciera bien» y
do en Teyco, CatDem, volvió a escudarse en que a él, los resCDC, Infraestructures de ponsables de las finanzas de CDC, le
la Generalitat de Catalun- decían que todo estaba bien. Aún es
ya y las empresas Copisa, pronto para saber si el caso Palau y el
Oproler y Rogasa, así 3% –un todo compacto– frustrarán el
como en las casas de los regreso de Mas a la política. Por lo
empresarios) evidencia pronto, comparecerá en el Parlamende forma clara el esque- to catalán en breve.

200.000

ÁNGEL DE ANTONIO

CASO PALAU

Facturas falsas para
justificar servicios a CDC
DANIEL TERCERO BARCELONA

Dos empresarios imputados en el
caso Palau confesaron, ayer ante el
tribunal, que giraron facturas a la institución cultural para justificar servicios realizados a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Juan Manuel Parra, gerente de Hispart, y Miguel Giménez Salinas, ex-

consejero delegado de Altraforma,
aseguraron que –en línea con el fiscal– el Palau les abonó en total más
de un millón de euros. Parra hizo trece facturas (824.000 euros) por trabajos a CDC en las elecciones generales de 2004; y las tuvo que espaciar
durante cuatro años, para poder cobrarlas: «Fueron las condiciones que

nos dieron». Giménez Salinas, por su
parte, señaló: «Nos llamaron de CDC
y nos dijeron: factura aquí este concepto». ¿Quién llamó para dar estas
instrucciones? No lo sabe, porque la
persona que se encargaba de hacer
esta tarea con CDC, en su empresa,
falleció.
También declaró Pedro Luis Rodríguez, responsable de New Letter,
Letter Graphic y Mail Rent, quien dijo
que solo hacía funciones de comercial. Aunque el fiscal considera a estas empresas «un eslabón esencial»
para que el dinero llegara al partido.
En la sesión de ayer, los exrespon-
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sables de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, imputados en el
caso, negaron que el patrocinio de la
constructora al Palau fuera parte del
entramado financiero para pagar comisiones irregulares a CDC.
Finalmente, en declaraciones a Catalunya Ràdio, el sucesor de Fèlix Millet al frente del Palau, Joan Llinares,
testigo en la causa, aseguró que, cuando llegó a la institución tras descubrirse el expolio, encontró documentación que «coincide» con lo señalado por Millet y los Montull, en relación
a la posibles mordidas de CDC. Y elevó hasta el 4,5% las comisiones.
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LA CORRUPCIÓN LLEVA EL NOMBRE DE CDC
ERC y los extremistas de la CUP entran
en la contradicción de defender un discurso
de izquierda mientras mantienen la alianza
con una burguesía política corrupta

E

L nacionalismo catalán está viviendo su «mes horrible» por la acumulación de procesos judiciales por
los casos de corrupción protagonizados por personas
afines y cargos dirigentes de la extinta Convergència
Democrática de Cataluña. No hay día, desde hace semanas,
que amanezca sin una nueva revelación de la trama política
y social que nutrió al partido de Pujol, Mas y Puigdemont de
financiación ilegal. En el caso Palau, los principales acusados, Félix Millet y los Montull, padre e hija, han actuado como
testigos de cargo de Convergència. Por cierto, no era el famoso 3 por ciento, sino el 4 por ciento lo que acababan pagando
las empresas como comisiones ilegales a cambio de contratos públicos. Todos hablan ahora y reconocen el delito: los
que cobraban por cuenta de CDC y los que pagaban por las
obras.
Artur Mas y Carles Puigdemont vuelven a ponerse de perfil ante la historia corrupta y corruptora de su viejo partido.
Lo intentaron con el caso Pujol y ahora quieren hacerlo con el
«caso Palau». Pero las desgracias nunca vienen solas y los antecedentes de Convergència dan para más. El juicio por la ope-

ración Pretoria comenzará la próxima semana y sentará en el
banquillo a dirigentes y cargos de Convergència y del Partido
de los Socialistas de Cataluña. Sin embargo, el golpe directo a
la línea de flotación de Mas y Puigdemont puede llegar con la
imputación del exconsejero de Justicia, Germá Gordó, a quien
la Fiscalía Anticorrupción sitúa en el centro de la trama de comisiones ilegales a cambio de contratos. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que asuma la investigación
sobre Gordó, que tiene su origen en la instrucción abierta por
un Juzgado de El Vendrell ante la denuncia de una exconcejal
de Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí no hay una mano
negra centralista contra el nacionalismo, sino la mano del nacionalismo en la caja de los fondos y las obras públicas.
El nivel de corrupción del nacionalismo catalán pone en
jaque la actual coalición separatista porque introduce a ERC
y a los extremistas de la CUP en la contradicción de defender
un discurso de izquierda mientras mantienen la alianza con
una burguesía política corrupta. El independentismo hace extraños compañeros de cama política. Lo importante no es, sin
embargo, lo que aguante esta sociedad de intereses espurios
formada por los separatismos de derecha e izquierda, sino la
reacción de la sociedad catalana, que no debe esperar mucho
para convencerse de que con estos mimbres Cataluña no puede ni debe plantearse su separación de España. Una independencia así sería legitimar a quienes llevan décadas estafando a Cataluña.

ESPAÑA APUESTA POR MÁS EUROPA

P

ARA la Unión Europea, el trauma del Brexit representa una
prueba formidable: o bien sucumbe a la ola de nacionalismo aislacionista de la que han sido víctimas los británicos –y
no solo los británicos– o bien reacciona con un impulso sólido y rotundo en favor del proyecto comunitario. La idea de los
cuatro grandes países, España entre ellos, de lanzar la Europa a varias velocidades para que aquellos que quieran progresar en diferentes proyectos de integración puedan hacerlo a
su medida, sin esperar a convencer a aquellos países más reticentes, es la respuesta más conveniente para todos. Es evidente que en un mundo globalizado los países por sí solos no
tienen ya peso suficiente para resolver los grandes problemas.
Los que no deseen profundizar en la integración política pueden optar por mantener su estatus actual, pero no deberían
pretender impedir al resto que avancen en este camino que

está en la base del proyecto comunitario y que es la mejor garantía de futuro para nuestros ciudadanos.
Lo que ha sucedido en esta cumbre con la actitud de Polonia, intentando hacer prisioneras a las instituciones europeas
de un incomprensible debate interno, es intolerable. Si los países del Este no pueden superar ahora sus miedos a una mayor
integración en el proyecto europeo, deben abstenerse de seguir poniendo palos en las ruedas de los demás, porque no es
cierto que así defiendan sus intereses nacionales. España está
dando en estos momentos una lección de europeísmo constructivo, y apuesta decididamente por estar en el grupo de cabeza de los que quieren una mayor defensa de los valores europeos y una mayor integración política, empezando por el
campo de la defensa y la seguridad. Una posición que es buena para España y para Europa.

Protagonistas
Germán Cardona
Inversionista piramidal

La frase del día
Elvira García
Senadora

Fco. Javier Guerrero
Ex alto cargo de la Junta
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Cristina Cifuentes
Presidenta de la Comunidad de Madrid

«Decir que soy de
izquierdas es no
conocerme»
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2017Juan Manuel Parra y Pedro Buenaventura testificaron ayer en el juicio del «caso Palau»
Miguel Gimenez
Salinas,

El ex directivo de Ferrovial
niega tráfico de influencias
J.P. - Barcelona

La quinta sesión del juicio también estuvo marcada por las
declaraciones de ex altos cargos
de Ferrovial. El ex directivo de la
constructora, Pedro Buenaventura, dijo que «rotundamente
no» a que su compañía obtuviera estas licitaciones a través de
una supuesta financiación ilegal.

Buenaventura, para quien el
fiscal solicita una pena de cuatro
años y medio de cárcel, explicó
que todas las ocasiones en las
que se reunió con el ex presidente del Palau de la Música de
Barcelona Fèlix Millet fueron por
las obras de remodelación de la
entidad y la construcción del
Petit Palau por parte de la compañía. Sobre los ex tesoreros de

CDC, Carles Torrent y Daniel
Osàcar, negó haber mantenido
ninguna reunión ni conversación. «Nunca los conocí», señaló.
Por su parte, el ex director de
relaciones institucionales de
Ferrovial, Juan Elizaga, aseguró
que todos los pagos al Palau de la
Música fueron por contratos de
patrocinio «que no tenían ninguna irregularidad», de manera que
negó que se tratase de ningún
tipo de pago a CDC a cambio de
obras públicas, tal y como sostiene la Fiscalía. En su declaración,
Elizaga –que se enfrenta a cuatro
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años y medio de cárcel– explicó
que les interesaba ser miembro
de honor de esta institución
porque era una entidad «con un
prestigio impresionante» que
permitía a la constructora introducirse en el mercado catalán.
Estos patrocinios, por los que
Ferrovial abonó a la institución
un total de once millones de
euros entre los años 2001 a 2010,
se cancelaron por la llegada de
la crisis económica y la imagen
que ofreció la institución después del registro y al verse implicada en el caso que ahora ha
llegado a juicio.
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Empresarios reconocen facturas falsas
para cobrar al Palau trabajos a CDC
Aseguran que fue el partido quien impuso las condiciones y que «no pudieron hacer nada»
Joan PLANES - Barcelona

La quinta sesión del juicio por el
Caso Palau estuvo ayer centrada
en las declaraciones de diversos
empresarios, que ofrecieron versiones muy contrapuestas sobre
los hechos. Mientras ex cargos de
Ferrovial negaron cualquier vinculación con las supuestas comisiones ilegales a CDC a cambio de
obras públicas, otros dos directivos explicaron una versión diferente.
Los dos responsables de las dos
empresas, concretamente Hispart y Altraforma, que están acusados en esta trama, también
apuntaron hacia CDC, tal y como
lo hicieron los tres principales
imputados en este caso, Fèlix
Millet, Jordi Montull y Gemma
Montull.

delegado de la empresa de publicidad Altaforma Miguel Giménez
Salinas, aseguró que CDC les llamó para que facturaran al Palau
trabajos que su firma en realidad
había hecho para el partido.
«Nos llamaron de CDC y nos
dijeron: factura aquí este concepto», explicó , y justificó que en su
empresa aceptaron falsear estas
facturas porque lo que «querían
era cobrar». Un argumento un
poco parecido al que expuso el

jueves Jordi Montull, quien expuso que la formación pidió subir las
comisiones del 3 al 4 por ciento
porque «CDC quería ganar más
dinero».
El Consorci del Palau de la Música, con el que las administraciones nutren de fondos públicos a
la entidad cultural, se reunirá el
próximo miércoles, a instancias
del Ayuntamiento de Barcelona,
que quiere revisar la estrategia
jurídica para acusar a CDC por el

desvío de fondos del saqueo. La
secretaría del Consorci –que agrupa a la Generalitat, el Ministerio
de Cultura y el Ayuntamiento de
Barcelona– convocó el encuentro.
Entre los puntos del orden del día
figura la información y valoración
del juicio por el expolio del Palau,
en el que el Consorci ejerce la
acusación particular, una cuestión que se analizará a petición del
responsable de los servicios jurídicos del Consistorio.

MAS PIDE
HABLAR EN EL
PARLAMENT
El ex presidente de la
Generalitat, Artur Mas,
avanzó ayer que que ya
ha pedido comparecer
en el Parlament la
semana que viene para
dar explicaciones sobre
las acusaciones contra
CDC por parte de los
principales encausados
en el caso Palau, Fèlix
Millet y Jordi Montull. El
miércoles es una de las
fechas que se estudian
para su comparecencia,
y sería en la Comisión
de Asuntos
Institucionales de la
Cámara catalana.
Efe

TRECE FACTURAS

El gerente de Hispart, Juan Manuel Parra, aseguró que remitió al
Palau un total de trece facturas
que se correspondían a trabajos
que en realidad eran para CDC,
para las elecciones generales de
2004. Hispart se dedica al montaje de sistemas audiovisuales en
congresos y actos políticos.
Según dijo, en cuatro años enviaron al Palau estas facturas, por
valor de 824.000 euros, aunque
todo correspondía a trabajos
realizados en el año 2004. Parra
aseguró que cuando murió en
2005 el ex tesoreo de CDC, Carles
Torrent, habló con su sucesor
Daniel Osàcar.
Osàcar está acusado en esta
causa, y el fiscal pide para él seis
años de cárcel, aunque el jueves
negó todos los hechos. Según
Millet y Jordi Montull, iba a l Palau
a recibir el dinero en efectivo, lo
contaba y se iba.
No obstante, Parra dijo que
habló con Osàcar porque el Palau
no pagaba alguna de sus facturas,
por lo que tuvo que volver a pedir
este dinero a la entidad, en este
caso al ex director administrativo
Jordi Montull.
Añadió que tras los citados comicios de 2004, elaboraron las
facturas de todos los eventos, que
se entregaron al director de campaña, y que contaron el visto
bueno del departamento de contabilidad de CDC.
Por su parte, el ex consejero

Miguel Gimenez Salinas, Juan Manuel Parra y Pedro Buenaventura testificaron ayer en el juicio del «caso Palau»

El ex directivo de Ferrovial
niega tráfico de influencias
J.P. - Barcelona

La quinta sesión del juicio también estuvo marcada por las
declaraciones de ex altos cargos
de Ferrovial. El ex directivo de la
constructora, Pedro Buenaventura, dijo que «rotundamente
no» a que su compañía obtuviera estas licitaciones a través de
una supuesta financiación ilegal.

Buenaventura, para quien el
fiscal solicita una pena de cuatro
años y medio de cárcel, explicó
que todas las ocasiones en las
que se reunió con el ex presidente del Palau de la Música de
Barcelona Fèlix Millet fueron por
las obras de remodelación de la
entidad y la construcción del
Petit Palau por parte de la compañía. Sobre los ex tesoreros de
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CDC, Carles Torrent y Daniel
Osàcar, negó haber mantenido
ninguna reunión ni conversación. «Nunca los conocí», señaló.
Por su parte, el ex director de
relaciones institucionales de
Ferrovial, Juan Elizaga, aseguró
que todos los pagos al Palau de la
Música fueron por contratos de
patrocinio «que no tenían ninguna irregularidad», de manera que
negó que se tratase de ningún
tipo de pago a CDC a cambio de
obras públicas, tal y como sostiene la Fiscalía. En su declaración,
Elizaga –que se enfrenta a cuatro

años y medio de cárcel– explicó
que les interesaba ser miembro
de honor de esta institución
porque era una entidad «con un
prestigio impresionante» que
permitía a la constructora introducirse en el mercado catalán.
Estos patrocinios, por los que
Ferrovial abonó a la institución
un total de once millones de
euros entre los años 2001 a 2010,
se cancelaron por la llegada de
la crisis económica y la imagen
que ofreció la institución después del registro y al verse implicada en el caso que ahora ha
llegado a juicio.
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Artur Mas
se niega a
dejarla politica

Gord6a un licitador:
"No obedeces al
’president’, a ver
va a pasar"

Artur Masno tiene intenci6n
de abandonar la politica pese
alas acusaciones de financiaci6n irregular que afectan a
Converg/~ncia,partido del
que rue primerosecretario
general y despu6s presidente,
hasta que se convirti6 en el
actual PDECat."No tengo por
qu6 hacerlo’, dijo ayer en
una entrevista en RAC-1,en
la que carg6 contra el trabajo de la fiscalia en el caso
Palau por no haber analizado si Ins adjudicaciones de
obras por las que se acusa a
Converg/~nciase realizaron
correctamente.

O. GOELL
/ R. CARRANCO
/ J. GARCiA,
Barcelona
Untestigo protegido apunta direetamente a Artur Mascomola persona que dejaba la gesti6n de adjudicaeiones sospeehosas a Germh
Gord6, a quien la Fiscalia Anticorrupci6n apunta comoaut~ntico
recaudadordel partido. Desde el escalOn m~is alto, el presidente
Artur Mas,a la obra en un pequefio pueblo --en la que el constructor
incluye comocoste la comisi6n ilegal al partido--, el sumario del
caso 3%abundaen nuevas evidencias de que la obra ptiblica en Ins
Administraciones gobernadas pot £onverg/mcia (CDCboy PDE£at)
estaba impregnada de corrupci~n.
El sumarioincluye la breve declaraci6n del testigo ~n constructor que ya habia hecho donaciones al partid~ ante Anticorrupci6n. En ella detalla una reuni6n
en 2006o 2007 con el propio Mas
y Gord6:"A partir de ahora todas
las adjudicaciones ban de set a
tray, s de Germ~Gord6", sentenci6 Masante el empresario.E1documentoafiade que "el declarante no hizo caso" y que, afios mis
tarde, cuando Masya era presidente de la Generalitat, se encontr6 con Gord6en un acto: "Tfi no
obedeces. Ahoraa qui6n no obedeces es president, a ver qu~ vaa
pasar", le espet6 Gord6.
Un segundo testigo protegido
remonta su declaraci6n a 2004,
cuandoun diputado de CDCle cit6 en el Parlament:"Josep, si quer~is haceralgo mils en [...] Lleida,
ten6is que tratar con Gord6".
Ambasdeclaraciones tienen
su origen en los afios en los que
Converg~nciaestaba en la oposici6n en la Generalitat. Sus principales centros de poder eran entonces los Ayuntamientos. Sant
Fruit6s de Bages, un municipio
de apenas 8.000 habitantes, era
uno de ellos. En 2009, en una
obra financiada pot el plan Zapatero, Sant Fruit6s adjudic6 un
centro civico al Grup Soler, una
de las empresas investigadas,
pot 1.136.387euros.
Poco despufis, la empresahizo una donaci6n a una de 1as
fundaciones de Converg~ncia
por 34.000, el 3%exacto de la

obra. El sumario aporta nuevos
ta mordida. Es una hoja manuscrita en la que Jordi Soler, duerio de la empresa,calcula los costes de la obra. Entre los apuntes
figura una partida de 34.000 euros. "La donaci6n", destaca un
informe de la Guardia Civil, "ya
va incrustada en el contrato adjudicado" por el Ayuntamiento.
En diciembre de 2010, Artur
Masllega a la presidencia de la
Generalitat. Pocodespufis, Converg~ncia tambi6nalcanza la alcaldia de Barcelona. En su priGord6,
estasemana
en el Parlamento
de Catalufia./ MPEREZ
(EFE)
mer Gobierno, Mas nombra a Germ~
Gord6 comosecretario del Gobierno. En el segundo seri consejero de Justicia. La investigaci6n, sin embargo, muestra comoel hoy diputado Gord6 sigue
manteniendo un activo papel de
interlocutor con los constructores que aspiran a trabajar para
ambas administraciones.
Unode ellos es Xavier Tauler,
entonces consejero delegado de
Copisa, otra empresasinvestigada. En la hoja de la agenda del
12 de diciembre de 2011, Tauler
[[
anota el fixito de su empresaen
una licitaci6n afin en trimite:
las obras de mantenimiento de
colegios de Barcelona. Uninforme de Anticorrupci6n destaca
que Tauler se entera que le ha
sido adjudicado el concurso"casi tres meses antes del anuncio
oficial de la adjudicaci6n, en las
reuniones con Viloca y Gord6".
E1 informe de Anticorrup-
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Masconsider6 que la acusaeidn "falla por todas partes
desde el punto de vista penal"; y carg6 una vez mils
contraF/flix Millet y Jordi
Montull --los exresponsables
del Palau de la Mtlsica, que
hart confesadoen el juicio las
mordidas cobradas por ellos
pot CDC--, a quienes acusa de
sefialar al parlido con el tinico objetivo de rebajarsus
penas. El expresideut defendi6
al extesorero de CDCDaniel
Os~car. "Creo que ellos ya
saben que no hubo trato de
favor",concluy6./ o. CORDERO
ci6n estfi fechado el pasado 14
de noviembrey en C1 se solicita
al Tribunal Superior de Justicia
de Catalufia la declaruci6n de
Gord6 que como diputado es
aforado como investigado. E1
informe tambi6n pide la entrada
y registro en sus domicilios y
despachos profesionales, entre
ellos el del Parlamentde Catalufla. El tribunal, sin embargo,consider6 que los indicios no eran
suficientes y Gord6se salv6 de la
filtima operaci6n contra la trama, el pasado 2 de febrero.
Las declaracionesde los testigos protegidos, sin embargo,rueton hechas dos y tres dias mils
tarde. Este hechoy otras lineas
de investigaci6n siguen apuntando a Gord6, con el apoyo mils o
menosimplicto de Mas, comola
figuru clave de la financiaci6n
ilegal del partido.

ma de comisiones que fluctuaría entre el 3% y el 5% para sobornos dirigidos a las autoridades con poder decisorio en concursos públicos».
El presidente de la constructora
continúa en el mismo correo explicándole su propuesta a la dirigente
del Teatro. «Deberíamos ser los más
económicos en las ofertas, sin tener
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«DONACIONES» DEL 3% AL 5%. El presidente de Oproler, Sergio Lerma, escribió a una directiva del Teatro Real
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petir en el 100% de las obras,
tanto
La respuesta de Marisa Vázquez
de obra civil como de instalaciones Shelly fue más abierta. «Gracias por

El Palau pagó facturas
de trabajos a CDC
Dos empresarios confiesan que cobraron de la
institución servicios que dieron al partido de Mas
GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA
No sólo los ex responsables del Palau de la Música, Fèlix Millet, Jordi
Montull y Gemma Montull, han
confesado los pagos que realizó la
constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC) a cambio de recibir adjudicaciones de obra pública. Ayer, empresarios que habían realizado trabajos
y servicios concretos para el partido
de Artur Mas también admitieron
que la institución cultural les pagó
las facturas por estas tareas. El ex
consejero delegado de Altraforma,
Miguel Giménez Salinas, declaró
que entre los años 2006 y 2007 pre-

sentó tres facturas por valor de
190.000 euros a la institución por
trabajos que hicieron para CDC como agencia de publicidad.
Giménez Salinas no recordaba si
fue el partido o el Palau quien le indicó los conceptos que debían poner
en estas facturas falsas, así como su
contenido, y aseguró que fue su directora financiera, ya fallecida, quien
hablaba con los representantes de
Convergència, por lo que desconoce
de quién partió la orden. «Yo dentro
de mi ignorancia fui excesivamente
frívolo al aceptar esta forma de pago», explicó el procesado, que añadió
que tenían unas relaciones «exquisi-

El ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, ayer, entrando en los juzgados. S. COGOLLUDO
tas» y de muchos años con CDC. El
procesado, que aseguró no conocer
al ex tesorero convergente Daniel
Osàcar, reconoció que llegó a un
acuerdo con el Palau para devolver
el dinero «de mi bolsillo».
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Juan Manuel Parra, gerente de
Hispart, dedicada a montajes audiovisuales con el nombre comercial de
Stereorent, admitió que presentó 13
facturas al Palau entre 2004 y 2008
por valor de 825.000 euros para co-

Príncipe de Asturias, presumiblemente como contraprestación a esta
persona, la cual supuestamente habría facilitado la adjudicación de un
contrato que este hospital habría
ofertado», señalan. Resaltan que dicha factura «sería sufragada con dinero público», dado que el centro depende de la comunidad.

brar los trabajos realizados en la
campaña electoral de Convergència
de 2004. El procesado, que ha devuelto el dinero, aseguró que lo hicieron por orden del ex tesorero de
CDC Carles Torrent, ya fallecido, y
que era la única forma que tenían de
cobrar por ese servicio. «Nadie de
CDC se preocupó por hacer un seguimiento de estos pagos», afirmó
Parra, quien aseguró que en 2005
fue a hablar con Daniel Osàcar para
reclamar el pago de más cantidades
que se retrasaban. Sin embargo, Parra afirmó que Osàcar «no sabía nada del tema, ni de la facturación ni
de la campaña», y le emplazó a seguir cobrando del Palau pese a que
el servicio se hizo a Convergència.
Ayer también declararon dos directivos de Ferrovial procesados, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga,
quienes negaron con rotundidad haber pagado comisiones por adjudicaciones públicas y aseguraron que el
dinero abonado al Palau por patrocinios servía para ganar «prestigio» y
entrar en el mercado catalán.
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Las pruebas pesan más en la balanza de la Justicia que los más elocuentes discursos (Ben Jonson) 

Las pruebas acorralan a Mas
El fiscal acusa al ex ‘conseller’
Germà Gordó de seis delitos
y pide al juez que le impute
G. GONZÁLEZ / D. G. SASTRE BARCELONA
El cerco de la Justicia se cierra en
torno a Artur Mas. El caso Palau
sigue deparando revelaciones: dos
empresarios admitieron ayer, du-

Dos empresarios admiten haber
facturado obras al Palau para
encubrir la financiación de CDC

rante el juicio, haber facturado
obras a la institución para encubrir
la financiación de CDC, incluida la
de una campaña electoral. Pero,
además, la Fiscalía Anticorrupción

El ex ‘president’ dice que no se
irá y afirma que el Estado le
persigue con fondos reservados

señaló directamente al ex conseller
Germà Gordó como «el conseguidor» del caso 3%. Mas se defendió
negando todas las acusaciones y
atacando al Estado, pero cada vez

parece más difícil que pueda culminar su retorno a la primera línea de
la política para competir en unas
elecciones con Oriol Junqueras.
PÁGINA 8 / EDITORIAL EN PÁG. 3

ROBERTO PÉREZ

LA DIVISIÓN AZUL RECUPERA
‘SU’ PLAZA EN ALICANTE

El Ayuntamiento de Alicante comenzó a recolocar ayer las placas con los nombres de 46 calles y plazas, tras la
decisión cautelar impuesta por un juzgado a iniciativa del PP. La vuelta al antiguo callejero ha provocado una
agria polémica. En la imagen, el cambio en la plaza de la Igualdad, que vuelve a llamarse de la División Azul. PÁG. 14

Los países del Este
se oponen a la Europa
de dos velocidades
Polonia lidera el rechazo a esta fórmula porque «abre
la puerta a construir clubes de élite y a dividir la UE»
PABLO R. SUANZES BRUSELAS
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Cerco al «recaudador» de Mas

L La Fiscalía atribuye a Germà Gordó, actual diputado de Junts pel Sí, el papel de «conseguidor» por encima del
tesorero de CDC y reclama su imputación por financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación
GERMÁN GONZÁLEZ / DANIEL G. SASTRE
BARCELONA

El círculo se cierra sobre los principales dirigentes de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC).
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado al ex consejero de Justicia y actual diputado de Junts pel Sí, Germà
Gordó, de ser «el conseguidor o recaudador» del partido de Artur Mas
y presuntamente conocer y participar de la actividad delictiva para su
supuesta financiación irregular. En
su exposición motivada al Juzgado
de El Vendrell que investiga el caso
3% para pedir que eleve al Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña
(TSJC) la imputación de Gordó por
ser aforado, los fiscales Fernando
Bermejo y José Grinda consideran
que cometió 6 presuntos delitos:
cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de
partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, junto con otros investigados.
Los fiscales creen que en toda la
documentación intervenida en los
registros de constructoras o del
partido y sus fundaciones existe
«un nexo común, que es la necesaria existencia tras estos investigados de alguna persona que tuviera
un poder político y social en CDC y
en la Administración Pública de
Cataluña para poder llevar a cabo
tales actividades» presuntamente
delictivas. Por eso, señalan directamente a Gordó, ya que ocupó cargos en Convergència, donde era gerente y miembro de la dirección;
controlaba la gestión de las fundaciones vinculadas que «sustentan
económicamente y son el principal
recurso económico de dicho partido», y ocupó cargos públicos como
consejero de Justicia.
«No existe explicación legal y
coherente que justifique la cantidad
de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones (alguna de ellas en
la propia sede del partido e, incluso,
en la sede del Palacio de la Generalitat de Cataluña), con estos empresarios», indican los fiscales. En este
sentido, creen que Gordó pretendía
«posicionarse como un elemento necesario para conseguir mediante su
influencia política adjudicaciones
fraudulentas y alteradas de obras
públicas en las administraciones públicas licitadoras donde su partido
CDC tenía responsabilidades directas como poder adjudicador de contratación pública».
Para los fiscales existe «una trama
delictiva que subyace en la estructura de la contratación pública de las
administraciones catalanas, controlada desde el partido CDC». El juez
de El Vendrell pidió al TSJC la imputación de Gordó y el traslado de la
causa a este tribunal, ya que se trata
de un aforado, pero el Alto Tribunal

El ex presidente de la Generalitat y líder del PDeCAT, Artur Mas, ayer en Barcelona, antes de una entrevista radiofónica. JORDI SOTERAS

Billetes de 500 hallados en la caja fuerte del jefe de Infraestructuras. EL MUNDO

BILLETES DE 500 EN LA CAJA FUERTE DEL 3%
Cuando a finales de 2015 fue detenido Josep Antoni Rosell,
entonces presidente de la licitadora de obra de la Generalitat, un
conocido entregó a los agentes una caja fuerte que su amigo le dio
para custodiarla. Su apertura fue, durante días, una de las
incógnitas del caso del 3%. Según consta en el sumario del caso, al
que ha tenido acceso EL MUNDO, en su interior se encontraron
dos fajos de decenas de billetes de 500 euros en el mismo paquete.
Los billetes estaban envueltos en papel de periódico y de plata. En
la misma caja de caudales atribuida a Rosell se guardaban
también dos relojes de lujo, uno de ellos un Rolex que protegía
dentro de un calcetín. El otro era un modelo Orion con las siglas
de Rosell grabadas en el reverso. Entre los CD hallados estaba el
disco ‘The Rising’, de Bruce Springsteen. / JAVIER OMS
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catalán le respondió que argumentase mejor su propuesta.
A la espera de la decisión del tribunal, el ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, sigue dando la cara
por cargos de CDC. El jueves defendió al ex tesorero Daniel Osàcar, procesado en el juicio por el caso Palau,
y ayer puso «la mano en el fuego»
por Gordó. Mas dijo que eran los
hombres indicados para gestionar
áreas sensibles de CDC, ya que su
responsabilidad «no era llevar la administración, las finanzas o los servicios jurídicos del partido, pero sí lo
era poner al frente de estas áreas a
personas que hicieran el trabajo correctamente. Yo me dedicaba a ganar elecciones».
Mas se encontraba inmerso hasta hace unos días en una gira de regreso a la primera línea política y
muchos en su partido daban por hecho que sería el próximo candidato
a presidir la Generalitat. Pese a las
sorprendentes revelaciones vinculadas al caso Palau y al caso 3%, ayer
se volvió a dejar la puerta abierta.
«Yo dejé la Presidencia de la Generalitat para darle una oportunidad al
procés, y dejé de ser diputado. Podría haber seguido siéndolo. ¿Quieren que lo deje todo? Debo de molestar mucho», remarcó en RAC1 el
actual líder de PDeCAT, las nuevas

siglas de Convergència. Preguntado
por si será candidato, afirmó que
aún no lo tiene decidido y defendió
su trabajo al frente del partido. «Los
afiliados me escogieron. Yo soy un
presidente no ejecutivo, no estoy en
el día a día del partido. No me he
planteado dejar el trabajo político.
Hay una obsesión en apartarme del

Mas dice que quieren
«cargarle el muerto»
de la corrupción para
echarle de la política
mundo de la política en pleno procés», aseguró.
Su versión es que el Estado trata
de «cargarle el muerto» de la presunta corrupción para apartarlo de la
política. Y, como contraataque, alude
al uso de fondos reservados para
«pagar a confidentes que decían
mentiras», con la intención de perjudicarle electoralmente durante las últimas campañas. «Era una operación
de difamación y calumnias con voluntad de alterar las elecciones en
Cataluña diseñada por el Gobierno,
conocida por la Moncloa y hecha de
manera ilegal», concluyó.
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Dos empresarios facturaron al
Palau servicios prestados a CDC
EL PAÍS, Barcelona
Dos directivos de empresas proveedoras de Convergència Democràtica (CDC) admitieron ayer que el
partido soberanista les pidió que cargaran al Palau
de la Música varias facturas por servicios que habían prestado a la formación con motivo de campaLos dos empresarios confirmaron con sus testimonios la tesis
del fiscal al señalar que era la propia dirección del partido la que
les conminaba a cobrar a través
de la institución musical. Esa confesión podría suponer una rebaja
de pena.
Miguel Giménez Salinas, exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma, aseguró que entre 2006 y 2007 cargó al Palau tres facturas por un
total de 190.778 euros con los
conceptos falsificados, dado que
en realidad correspondían a servicios que había prestado a
CDC. Según el empresario, fue
Convergència el que les indicó
que falsificaran el concepto de
esas facturas y las cargaran al
Palau de la Música, aunque señaló no recordar la identidad de
su interlocutor.
En la misma línea se ha manifestado Juan Manuel Parra, de la
empresa Hispart, dedicada al
montaje de sistemas audiovisuales, quien dijo que cargó al Palau
trece facturas por un valor total
de 824.299 euros que en realidad correspondían a servicios
prestados a CDC con motivo de
las elecciones generales de
2004. El acusado reveló que fue
el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, quien le
dio esas instrucciones, pero insistió en que su sucesor al frente de
las finanzas de la formación, Daniel Osàcar, que afronta siete
años y medio de cárcel, no sabía
“absolutamente nada”.
En la sesión de ayer también
declararon dos exdirectivos de la
constructora Ferrovial, quienes,
como ayer hiciera el extesorero
de CDC, desmintieron a Millet y
Montull al negar con “rotundidad” que los millonarios patrocinios que destinaron al Palau de la
Música ocultaran comisiones ilícitas para la formación nacionalis-

ñas electorales, según revelaron ayer en la Audiencia Nacional. Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra, responsables respectivamente de las
empresas Altraforma e Hispart, se enfrentan a penas de tres años de prisión por un supuesto delito
de falsedad documental.

Jordi Montull tras declarar el jueves. / MARTA PÉREZ (EFE)

ta. Según la versión de los exdirectivos Pedro Buenaventura y Juan
Elizaga, los patrocinios que Ferrovial destinó al Palau, que ascendieron a más de 11 millones de
euros entre 2001 y 2010, pretendían dar a conocer a la constructora en Cataluña, asociándola a
una institución de “prestigio”, lo
que les permitió facturar en esa
comunidad 200 millones de euros partiendo de cero.
“El Palau es una entidad con
un prestigio impresionante y queríamos asociarnos a su marca para introducirnos en el mercado
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catalán”, dijo Elizaga. El grupo Ferrovial ha reiterado esta semana
que el patrocinio al Palau de la
Música siempre conllevó la celebración de los actos culturales
previstos y que no recibió ningún
trato de privilegio en las adjudicaciones de obras.
El Consorci del Palau de la Música, con el que las Administraciones nutren de fondos públicos a
la entidad, se reunirá el próximo
miércoles, día 15, a instancias del
Ayuntamiento de Barcelona, que
quiere revisar la estrategia jurídica para acusar a CDC.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 202

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, los exresponsables de la
entidad Félix Millet y Jordi Montull, revelaban esta
semana ante el juez como funcionaba la trama a
través de la cual se financiaba ....
En el juicio del caso Palau, los exresponsables de la entidad Félix Millet y Jordi Montull, revelaban esta semana ante el juez como
funcionaba la trama a través de la cual se financiaba irregularmente la antigua Convergencia, mediante comisiones del 4% a cambio de
la concesión de obra pública.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 161

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los exresponsables del Palau, Felix Millet y Jordi
Montull, han confesado en el juicio que con el
dinero que se quedaban de las comisiones ilegales
realizaron viajes y obras en casa entre otros ....
Los exresponsables del Palau, Felix Millet y Jordi Montull, han confesado en el juicio que con el dinero que se quedaban de las
comisiones ilegales realizaron viajes y obras en casa entre otros gastos personales. La hija de Montull, exdirectora financiera del Palau,
asegura que no se enteraba de nada. Decl. Félix Millet; Gemma Montull.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 59

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, el extesorero de la
antigua Convergencia Daniel Osacar declaró no
saber nada al respecto del cobro de comisiones
ilegales de Ferrovial a cambio de la concesión de
obra ....
En el juicio del caso Palau, el extesorero de la antigua Convergencia Daniel Osacar declaró no saber nada al respecto del cobro de
comisiones ilegales de Ferrovial a cambio de la concesión de obra pública. Desde la constructora lo niegan. Decl. Daniel Osacar;
Responsable de Ferrovial.
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Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 72

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, 2 exdirectivos de
Ferrovial han negado el pago de comisiones a
Convergencia a través de esa entidad y han
justificado el pago de algunos patrocinios
millonarios.
En el juicio del caso Palau, 2 exdirectivos de Ferrovial han negado el pago de comisiones a Convergencia a través de esa entidad y
han justificado el pago de algunos patrocinios millonarios. Ferrovial patrocinó el Palau con 11 millones de euros en 10 años, que según
la Fiscalía eran donaciones al partido. Decl. Pedro Buenaventura.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 81

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, 2 empresarios han
declarado que facturaron a la institución gastos que
debería haber pagado Convergencia por trabajos
electorales o de publicidad.
En el juicio del caso Palau, 2 empresarios han declarado que facturaron a la institución gastos que debería haber pagado
Convergencia por trabajos electorales o de publicidad. Uno ha asegurado que quien daba las órdenes en el partido era su extesorero
Carles Torrent, fallecido en 2005. Otro ha reconocido que entregó 700.000 euros en donaciones a Convergencia.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA BRUJULA (INFORMATIVO)
DURADA : 117

Onda Cero

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau
de la Música de Cataluña.
Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña. Hoy han declarado varios empresarios, entre ellos dos
representantes de Ferrovial, que han negado el pago de comisiones ilegales a Convergéncia a cambio de contratos. Sin embargo,
otros empresarios han dicho que sí falsificaron facturas. Decl. Pedro Buenaventura; Miguel Giménez Salinas;
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 2
DURADA : 141

TVE1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau
de la Música de Cataluña.
Nueva sesión en el juicio del Caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña. Hoy han declarado varios empresarios, entre ellos dos
representantes de Ferrovial, que han negado el pago de comisiones ilegales a Convergéncia a cambio de contratos. Sin embargo,
otros empresarios han dicho que sí falsificaron facturas. Decl. Pedro Buenaventura; Miguel Giménez Salinas;
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CUATRO

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 2
DURADA : 103

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau.
Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau. Hoy han declarado los empresarios que en su día dirigían Ferrovial. Están acusados de
haber financiado a Convergencia a través de las obras del Palau para conseguir adjudicaciones públicas. Han negado estos hechos y
los patrocionios eran para ganar visibilidad. Decl. Pedro Buenaventura;
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS 2
DURADA : 130

ANTENA 3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau ha habido testimonios
que confirman el pago de comisiones.
En el juicio por el caso Palau ha habido testimonios que confirman el pago de comisiones. Dos empresarios han admitido que
Convergencia les pidió que cargaran trabajos y facturas que habían hecho para la formación al Palau y que con esto se pagó parte de
la campaña de Convergencia de 2008. Decl. Empresarios; ex directivo Ferrovial;
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 21:00
DURADA : 103

TELE 5

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En cuanto al juicio por el saqueo del Palau la
Música de Barcelona, los empresarios señalados
por Félix Millet y Jordi Montull han negado la trama
de comisiones.
En cuanto al juicio por el saqueo del Palau la Música de Barcelona, los empresarios señalados por Félix Millet y Jordi Montull han
negado la trama de comisiones. Aunque otros empresarios imputados, sí que han reconocido hoy facturas a Convèrgencia a través de
la institución. Decl. dirigentes Ferrovial, Altraforma, Hispart.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 29

BTV

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Esta tarde se ha sabido que el Consorcio del Palau
de la Música -donde están el Ayuntamiento,
Generalitat y Ministerio de Cultura- se reunirá el
miércoles para discutir sobre la estrategia jurídica
....
Esta tarde se ha sabido que el Consorcio del Palau de la Música -donde están el Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio de Cultura- se
reunirá el miércoles para discutir sobre la estrategia jurídica que la entidad mantendrá en el juicio por el saqueo del Palau.Acusan a
Millet y Montull pero no a CDC.
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BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 174

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del Palau, hoy han declarado los
responsables de las empresas implicadas en las
presuntas comisiones.
En el juicio del Palau, hoy han declarado los responsables de las empresas implicadas en las presuntas comisiones. Dos empresarios
han reconocido que el Palau les pagó las facturas de trabajos hechos a CDC.Decl: ex dtor.Ferrovial Cataluña;ex dtor. Relaciones
Institucionales Ferrovial;gerente Hispart.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION
DURADA : 102

LA SEXTA

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el tercer día de juicio del caso Palau celebrado
hoy, dos testigos han reconocido que hicieron
facturas falsas para ocultar financiación a CDC.
En el tercer día de juicio del caso Palau celebrado hoy, dos testigos han reconocido que hicieron facturas falsas para ocultar
financiación a CDC. Uno de ellos facturó al Palau el importe que debía darle a CDC, 860.000 euros.Decl:dtor. Altraforma; administrador
Hispart; ex dtor. Ferrovial Catalunya.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 77

La2

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La constructora Ferrovial, señalada por Montull y
Millet por pagar comisiones a Convergencia, a
través de sus ex directivos desmentían el pago de
comisiones y decían no conocer a los tesoreros de
....
La constructora Ferrovial, señalada por Montull y Millet por pagar comisiones a Convergencia, a través de sus ex directivos desmentían
el pago de comisiones y decían no conocer a los tesoreros de Convergencia. Aseguran que todos los pagos al Palau eran de acuerdo
a los contratos de patrocinio. Decl. ex director general y director de relaciones intitucionales Ferrovial.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 52

La2

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy se han escuchado a los primeros empresarios
que confirman el desvío de dinero del Palau hacia
Convergencia.
Hoy se han escuchado a los primeros empresarios que confirman el desvío de dinero del Palau hacia Convergencia. Los directivos de
2 de las empresas proveedoras reconocían que la formación les pidió que cargaran al Palau facturas por servicios prestados al partido.
Ex consejero delegado Altraforma;

P.198

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 126

Onda Cero

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos empresarios acusados en el caso Palau
admiten que CDC les pidió que facturasen al Palau
de la Música los servicios que le prestaban.
Dos empresarios acusados en el caso Palau admiten que CDC les pidió que facturasen al Palau de la Música los servicios que le
prestaban. Por su parte, los exdirectivos de Ferrovial han negado el pago de comisiones. Decl. Juan Manuel Parra; Juan Elizaga.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 145

Catalunya Radio

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El exdirector general del Palau de la Música, Joan
Llinares, asegura que la documentación que
encontró cuando llegó a la institución tras la salida
de Félix Millet confirma la versión de financiación
....
El exdirector general del Palau de la Música, Joan Llinares, asegura que la documentación que encontró cuando llegó a la institución
tras la salida de Félix Millet confirma la versión de financiación ilegal de CDC que han revelado Millet y Jordi Montull en el juicio. Decl.
Joan Llinares.

P.200

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 178

Catalunya Radio

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Uno de los empresarios acusados en el caso Palau
confiesa que cargó facturas falsas al Palau de la
Música por indicación de CDC para cobrar gastos
que eran del partido.
Uno de los empresarios acusados en el caso Palau confiesa que cargó facturas falsas al Palau de la Música por indicación de CDC
para cobrar gastos que eran del partido. Por su parte, dos exdirigentes de Ferrovial han negado haber pagado comisiones a CDC a
cambio de obra pública. Decl. Miguel Ángel Salinas; Juan Manuel Parra; Pedro Buenaventura.

P.201

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 75

RNE-1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos empresarios admiten en el juicio del caso Palau
que CDC les dijo que cargasen al Palau de la
Música los servicios que habían hecho para el
partido.
Dos empresarios admiten en el juicio del caso Palau que CDC les dijo que cargasen al Palau de la Música los servicios que habían
hecho para el partido. Decl. Miguel Giménez Salinas.

P.202

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 37

RNE-1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas niega la presunta financiación ilegal de
CDC.
Artur Mas niega la presunta financiación ilegal de CDC. El expresidente de la Generalitat defiende al extesorero del partido, Daniel
Osácar, y acusa a Millet y Montull de mentir para salvarse de la prisión. También desafía a la fiscalía a investigar cómo se hacían las
adjudicaciones de obra pública. Decl. Artur Mas.

P.203

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 151

RNE-1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau hoy han declarado dos
exaltos cargos de Ferrovial que han negado haber
financiado a CDC de forma ilegal a cambio de obra
pública.
En el juicio del caso Palau hoy han declarado dos exaltos cargos de Ferrovial que han negado haber financiado a CDC de forma ilegal
a cambio de obra pública. Han asegurado que nunca se reunieron con el extesorero del partido, Daniel Osácar, ni con su predecesor
Carles Torrent. Decl. Pedro Buenaventura; Juan Elizaga.

P.204

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 36

TVE1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El expresident Artur Mas ha negado la financiación
irregular de Convergencia a pesar de las
acusaciones de Félix Millet y Jordi Montull.
El expresident Artur Mas ha negado la financiación irregular de Convergencia a pesar de las acusaciones de Félix Millet y Jordi Montull.
Además ha confirmado que no dejará la política. Decl.

P.205

TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 126

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el caso Palau hoy han declarado varios
empresarios, entre ellos 2 de Ferrovial, la
constructora que presuntamente entregó
comisiones ilegales a Convergencia a cambio de
contratos.
En el caso Palau hoy han declarado varios empresarios, entre ellos 2 de Ferrovial, la constructora que presuntamente entregó
comisiones ilegales a Convergencia a cambio de contratos. Lo han negado todo ante el juez. Otros proveedores, en cambio, aseguran
que falsificaron facturas. Decl. Pedro Buenaventura, exdtor. gral. Ferrovial; Miguel Giménez Salinas, empresa Altraforma; Juan Manuel
Parra, empresa Hispart.

P.206

TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 160

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" los exdirectivos de
Ferrovial P.
En el juicio del "caso Palau" los exdirectivos de Ferrovial P.Buenaventura y J.Elizaga han negado el pago de comisiones a CDC. Por
otro lado dos empresarios han reconocido que hicieron facturas falsas para CDC que pagaba el Palau de la Música. Decl.
P.Buenaventura; J.Elizaga; ;.Giménez Salinas.

P.207

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14
DURADA : 252

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los directivos de Ferrovial niegan haber financiado
ilegalmente a CDC a cambio de conseguir contratos
de obra pública.
Los directivos de Ferrovial niegan haber financiado ilegalmente a CDC a cambio de conseguir contratos de obra pública. Dos
empresarios han asegurado, en el juicio por el caso Palau, que Convergencia les señaló que debían cargar al Palau los servicios
realizados para la formación política, incluso con facturas falsas. Decl. M.Jiménez; J.Elizaga.

P.208

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 15.00
DURADA : 85

TELE 5

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del caso Palau, los ex directivos de
Ferrovial han negado rotundamente que se pagaran
comisiones a Convergència a cambio de obras
públicas, y justifican las reuniones con los gestores
....
En el juicio del caso Palau, los ex directivos de Ferrovial han negado rotundamente que se pagaran comisiones a Convergència a
cambio de obras públicas, y justifican las reuniones con los gestores del Palau para negociar entradas a conciertos. Decl. Dir. Ferrovial
Barcelona; Dir. Relaciones Externas Ferrovial; Fiscal; Gerente Hispart; Dir. Altraforma.

P.209

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 145

Cadena Cope

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy en el juicio por el caso Palau han declarado
dos ex directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura
y Juan Elizaga, que han negado haberse
aprovechado de CDC para ganar adjudicaciones de
obra pública.
Hoy en el juicio por el caso Palau han declarado dos ex directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, que han negado
haberse aprovechado de CDC para ganar adjudicaciones de obra pública. Dos empresarios han reconocido que hicieron facturas a
nombre el Palau por encargo de CDC. Decl:

P.210

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 613

RAC 1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas acusa a Millet y Montull de mentirosos y
de inventarse las acusaciones contra CDC para
rebajar la pena.
Artur Mas acusa a Millet y Montull de mentirosos y de inventarse las acusaciones contra CDC para rebajar la pena. Por su parte, Jordi
Montull confirmó ayer las confesiones de Millet y su hija Gemma y volvió a acusar a CDC de cobrar comisiones ilegales. El extesorero
del partido, Daniel Osácar, lo negó todo. Decl. Artur Mas; Jordi Montull, Daniel Osácar; Fernando de Páramo; Eva Granados; Joan
Coscubiela; Xavier García Albiol.

P.211

ANTENA 3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS 1
DURADA : 126

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nuevos datos relevantes en el caso Palau.
Nuevos datos relevantes en el caso Palau. Hoy han declarado varios empresarios que hicieron trabajos para Convergència y que
también están acusados. Aseguran que tuvieron que falsificar facturas para que las pagara el propio Palau de la Música. Uno de los
empresarios incluso ha reconocido que el Palau pagó parte de la campaña electoral de Convergència. Decl. Juan Manuel Parra; Miguel
Giménez-Salinas; Juan Elizaga; Pedro Buenaventura.

P.212

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 43

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Joan Llinares ratifica las declaraciones de Fèlix
Millet y Jordi Montull en el juicio por el caso Palau.
Joan Llinares ratifica las declaraciones de Fèlix Millet y Jordi Montull en el juicio por el caso Palau. Decl. Joan Llinares.

P.213

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 113

Cadena Ser

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas niega que Ferrovial pagara comisiones a
CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Artur Mas niega que Ferrovial pagara comisiones a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública. Si hubiera sido así, la Fiscalía
estaría investigando los contratos. Decl. Artur Mas.

P.214

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 242

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos empresarios que trabajaron para CDC han
declarado ante el juez que se los obligó a falsear
facturas haciéndolas a nombre del Palau de la
Música para poder cobrar.
Dos empresarios que trabajaron para CDC han declarado ante el juez que se los obligó a falsear facturas haciéndolas a nombre del
Palau de la Música para poder cobrar. Previamente, dos exdirectivos de Ferrovial habían negado que la constructora pagara al partido
a cambio de contratos. Decl. Miguel Giménez; Juan Manuel Parra; Pedro Buenaventura; Juan Elizaga.

P.215

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 84

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex presidente catalán A.
El ex presidente catalán A.Mas en una entrevista ha dado por buenas las palabras del ex tesorero de CDC D.Osacar negando la trama
de financiación ilegal de CDCV que ayer confesaron F.Millet y J.Montull en el juicio del "caso Palau" y lo atribuye a la estrategia de
defensa de los acusados. Decl. A.Mas.

P.216

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 54

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex director del Palau de la Música J.
El ex director del Palau de la Música J.Llinares ha asegurado en una entrevista que como gestor del Palau encontró documentación
con indicios de financiación irregular de CDC. Decl. J.Llinares.

P.217

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 272

TV3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el "caso Palau" los ex directivos de
Ferrovial P.
En el juicio por el "caso Palau" los ex directivos de Ferrovial P.Buenaventura y J.Elizaga han negado que los patrocinios escondieran
pagos al partido. Los empresarios J.M.Parra y M.Giménez Salinas han dicho que a propuesta de CDC hicieron facturas falsas a
nombre del Palau de la Música. Decl. P.Buenaventura; J.Elizaga; J.M.Parra; M.Giménez Salinas.

P.218

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 299

RAC 1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas niega que CDC cobrara comisiones a
través del Palau de la Música, como han declarado
Fèlix Millet y Jordi Montull.
Artur Mas niega que CDC cobrara comisiones a través del Palau de la Música, como han declarado Fèlix Millet y Jordi Montull. Hoy, en
el juicio, empresarios que habitualmente trabajaban para el partido han reconocido que cobraron al Palau por trabajos que habían
hecho para CDC. Decl. Artur Mas; José Luis Ayllón; Fernando de Páramo; Joan Coscubiela; Miguel Giménez Salinas; Juan Manuel
Parra; Juan Elizaga; Pedro Buenaventura.

P.219

PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIARIO DE LAS DOS
DURADA : 133

RNE-1

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los dos directivos de Ferrovial imputados por el
caso Palau han negado ante el juez que los
patrocinios de la constructora escondieran el pago
de comisiones a cambio de obras públicas.
Los dos directivos de Ferrovial imputados por el caso Palau han negado ante el juez que los patrocinios de la constructora escondieran
el pago de comisiones a cambio de obras públicas. Otros empresarios han declarado que emitieron facturas falsas a petición de CDC.
Decl. Miguel Giménez Salinas; Pedro Buenaventura.

P.220

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA
DURADA : 116

Onda Cero

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau, el director general y el
responsable de relaciones públicas de Ferrovial en
Cataluña han negado haber pagado comisiones a
cambio de adjudicación de obras públicas, ....
En el juicio por el caso Palau, el director general y el responsable de relaciones públicas de Ferrovial en Cataluña han negado haber
pagado comisiones a cambio de adjudicación de obras públicas, pero otros empresarios han admitido que Convergència les pidió que
cargaran al Palau servicios realizados para el partido. Decl. Pedro Buenaventura.

P.221

CUATRO

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 1
DURADA : 142

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau.
Nueva jornada en el juicio por el Caso Palau. Hoy han declarado los empresarios que en su día dirigían Ferrovial. Están acusados de
haber financiado a Convergencia a través de las obras del Palau para conseguir adjudicaciones públicas. Han negado estos hechos y
los patrocionios eran para ganar visibilidad. Decl. Pedro Buenaventura; Artur Mas.

P.222

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE INFORMATIVO
DURADA : 108

Cadena Cope

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tras las declaraciones contra DCD de Millet y
Montull en el caso Palau, hoy ha sido el turno de
dos ex directivos de Ferrovial, que supuestamente
dio mordidas a CDC a cambio de obra pública.
Tras las declaraciones contra DCD de Millet y Montull en el caso Palau, hoy ha sido el turno de dos ex directivos de Ferrovial, que
supuestamente dio mordidas a CDC a cambio de obra pública. Ambos lo han negado. Otro imputado ha dicho que CDC le pidió que
emitiera facturas falsas al Palau. Decl.

P.223

LA SEXTA

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION
DURADA : 48

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Dos empresarios han reconocido en el juicio del
caso Palau haber fabricado facturas falsas para
ocultar financiación a CDC.
Dos empresarios han reconocido en el juicio del caso Palau haber fabricado facturas falsas para ocultar financiación a CDC. Decl.
Juan Manuel Parra; Artur Mas.

P.224

BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 268

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" los ex directivos de
Ferrovial P.
En el juicio del "caso Palau" los ex directivos de Ferrovial P.Buenaventura y J.Elizaga niegan que detrás de los patrocinios millonarios
de la empresa al Palau de la Música haya comisiones a CDC y han negado contactos con los extesoreros de CDC. El empresario
M.Giménez Salinas ha admitido que modificó facturas a instancias de CDC. Decl. P.Buenaventura; J.Elizaga; M.Giménez Salinas.

P.225

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 1050

Catalunya Radio

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación
y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y
representante del consistorio en el Consorcio del
Palau de la Música.
Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y representante del consistorio en el
Consorcio del Palau de la Música. Justifica la petición que ha hecho al Consorcio de que se vuelva a personar contra CDC por el caso
de financiación irregular. Recuerda la época en que asumió la dirección del Palau, pocos días después de que estallara el escándalo.

P.226

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 1080

Catalunya Radio

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación
y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y
representante del consistorio en el Consorcio del
Palau de la Música.
Entrevista a Joan Llinares, gerente de coordinación y recursos del Ayuntamiento de Barcelona y representante del consistorio en el
Consorcio del Palau de la Música. Justifica la petición que ha hecho al Consorcio de que se vuelva a personar contra CDC por el caso
de financiación irregular. Recuerda la época en que asumió la dirección del Palau, pocos días después de que estallara el escándalo.

P.227

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 314

Catalunya Radio

dijous, 9 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Daniel Osácar niega las acusaciones de
financiación irregular de CDC a través del Palau de
la Música.
Daniel Osácar niega las acusaciones de financiación irregular de CDC a través del Palau de la Música. Jordi Montull, por contra, ha
declarado que los convergentes, deseosos de percibir más dinero, llegaron a elevar el importe de las comisiones que cobraban a
Ferrovial. Artur Mas se queda con la versión de Osácar y acusa de mentir a Montull y Fèlix Millet. Decl. Artur Mas; Daniel Osácar; Jordi
Montull.

P.228

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 113

TV3

dijous, 9 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Mañana declaran los responsables de Ferrovial en
el juicio del "caso Palau", acusados de una trama
de financiación irregular de CDC a cambio de la
concesión de obra pública.
Mañana declaran los responsables de Ferrovial en el juicio del "caso Palau", acusados de una trama de financiación irregular de CDC
a cambio de la concesión de obra pública. La fiscalía cuantifica en 6.6 millones de euros el importe que CDC habría recibido. La
oposición pide la comparecencia en el Parlamento del ex presidente catalán A.Mas. Decl. coordinador jurídico CDC; F.de Páramo;
E.Granados.

P.229

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 253

TV3

dijous, 9 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del "caso Palau" el ex director del Palau
de la Música ha corroborado la declaración del ex
presidente de la institución F.
En el juicio del "caso Palau" el ex director del Palau de la Música ha corroborado la declaración del ex presidente de la institución
F.Millet sobre los pagos a CDC de comisiones a cambio de concesiones de obra pública a través del Palau. El extesorero del partido
D.Osacar lo ha negado todo. Hoy también ha declarado la ex directora general de la fundación Palau de la Música R.Garicano. Decl.
J.Montull; D.Osacar; R.Garicano.

P.230

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA
DURADA : 122

ANTENA 3

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau declaran este viernes
dos exdirectivos de Ferrovial que, supuestamente,
habrían pagado comisiones a cambio de
adjudicaciones públicas.
En el juicio por el caso Palau declaran este viernes dos exdirectivos de Ferrovial que, supuestamente, habrían pagado comisiones a
cambio de adjudicaciones públicas. Ayer, Jordi Montull aseguró que las "mordidas" se incrementaron del 3% al 4% porque CDC quería
más dinero. Decl. J. Montull; Fèlix Montull; Daniel Osácar; Artur Mas.

P.231

RNE-4

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 117

dijous, 9 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Cuarta jornada del juicio del caso Palau.
Cuarta jornada del juicio del caso Palau. Esta mañana el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha negado que el partido se financiase
ilegalmente con comisiones de Ferrovial a través del Palau de la Música contradiciendo a los ex responsables de la institución musical.
Jordi Montull ha admitido que se levaron del 3% al 4% porque la formación pedía más dinero. Decl.

P.232

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 7:00
DURADA : 97

TELE 5

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy declaran dos exdirectivos de Ferrovial en el
"Caso Saqueo" del Palau de Barcelona, después de
que Jordi Montull, exdirector administrativo de la
institución, diese todo tipo de detalles para ....
Hoy declaran dos exdirectivos de Ferrovial en el "Caso Saqueo" del Palau de Barcelona, después de que Jordi Montull, exdirector
administrativo de la institución, diese todo tipo de detalles para rebajar su condena y la de su hija. Fèlix Millet fue incluso más allá, el
famoso 3% habría ascendido al 4%.

P.233

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 7:00
DURADA : 46

TELE 5

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Artur Mas, expresidente de la Generalitat, que dijo
que hablaría una vez que terminaran todas las
declaraciones del Caso Palau, niega las
acusaciones de financiación ilegal.
Artur Mas, expresidente de la Generalitat, que dijo que hablaría una vez que terminaran todas las declaraciones del Caso Palau, niega
las acusaciones de financiación ilegal. Afirma que todo es mentira, que es una invención de los exdirigentes del Palau para rebajar la
pena de cárcel. Decl.

P.234

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 1,17

O.J.D.: 4015

TARIFA: 1094 €

E.G.M.:

ÁREA: 315 CM² - 36%

SECCIÓN: PORTADA

10 Marzo, 2017

P.235

PAÍS: España

FRECUENCIA: Bisemanal

PÁGINAS: 1,17

O.J.D.: 4015

TARIFA: 1094 €

E.G.M.:

ÁREA: 315 CM² - 36%

SECCIÓN: PORTADA

10 Marzo, 2017

P.236

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 331

Catalunya Radio

divendres, 10 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Daniel Osácar desmiente a Jordi Montull y niega
haber participado en cualquier intercambio de
comisiones por obra pública a través del Palau de la
Música.
Daniel Osácar desmiente a Jordi Montull y niega haber participado en cualquier intercambio de comisiones por obra pública a través
del Palau de la Música. Artur Mas sostiene que Montull y Fèlix Millet han inventado una versión falsa de los hechos para conseguir que
se les rebaje la condena. Decl. Daniel Osácar; Jordi Montull; Rosa Garicano; Artur Mas; Francesc Sánchez.

P.237

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NO HO SE
DURADA : 644

RAC 1

dijous, 9 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El periodista que está siguiendo el juicio del caso
Palau, Benet Íñigo, detalla el contenido de las
declaraciones del extesorero de CDC, Daniel
Osácar, que ha negado la presunta financiación ....
El periodista que está siguiendo el juicio del caso Palau, Benet Íñigo, detalla el contenido de las declaraciones del extesorero de CDC,
Daniel Osácar, que ha negado la presunta financiación irregular del partido, y la de Jordi Montull, que ha explicado que las comisiones
pasaron del 3 al 4% porque CDC quería cobrar más. Decl. Daniel Osácar; Jordi Montull; Rosa Garicano.
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