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Els jocs amorosos de Diana
Damrau i Jonas Kaufmann
Les estrelles entusiasmen amb un programa Wolf
Crítica
XAVIER CESTER
BARCELONA

Diana Damrau & Jonas Kaufmann
PALAU DE LA MÚSICA 24 DE FEBRER

star system té els seus
avantatges. El reclam
del tenor més desitjat
del món i una de les
millors sopranos lírico-lleugeres del moment va fer que
el Palau de la Música s’omplís de
gom a gom per a un monogràfic
Wolf que, en altres circumstàncies,
no hauria atret ni la meitat de l’aforament. Cal agrair, per tant, a Diana
Damrau i Jonas Kaufmann que facilitessin a molts melòmans el descobriment d’aquesta joia que és
l’Italienisches Liederbuch [Cançoner italià], recull de 46 peces basades en poemes anònims traduïts a
l’alemany, la majoria miniatures
que amb prou feines superen el minut de durada.
Damrau i Kaufmann van reordenar els dos volums de la col·lecció
per crear una petita dramatúrgia al
voltant de quatre blocs, reforçada
amb discrets canvis de color en el
vestuari (els xals de la soprano, els
mocadors del tenor). El festeig, les
disputes i la reconciliació, la plenitud dels sentiments i l’ombra de la
mort, i la desimboltura enjogassada
de les relacions amoroses van ser les
etapes d’un periple que els dos intèrprets van subratllar sovint amb
una marcada teatralitat dels gestos.
¿Excessiva en alguns moments?

L’

Descoberta
Els melòmans
han pogut
descobrir
una joia: el
‘Cançoner
italià’
Entesa
La sintonia
que van
demostrar
Damrau i
Kaufmann va
ser absoluta

Potser sí, però l’avantatge va ser,
en una sala de dimensions poc
propícies per a la distància curta
que demana el lied, facilitar l’entrada de l’espectador al món del
compositor. En tot cas, la gestualitat mai es va interposar amb el
rigor amb què els dos intèrprets
aborden el gènere.
Amb repertoris operístics dispars, Damrau i Kaufmann deuen
haver coincidit poc a escena, però
la sintonia que van demostrar al
Palau en aquesta parada d’una extensa gira europea va ser absoluta, prolongada en dues propines
(excepte error, Mendelssohn i
Schumann) iPad en mà. Sintonia
i complementarietat, perquè la
veu fresca i dúctil de la soprano, al
servei d’un fraseig d’exquisida
musicalitat, tenia el just contrapunt del so més viril i concentrat
del tenor. Diversos indicis –estossecs, algunes notes ronques– feien pensar que Kaufmann estava
refredat, però no va deixar que això afectés la riquesa expressiva
del seu cant. Així, després de la furiosa Verschling der Abgrund meines Liebsten Hütte de Damrau,
¿qui no cediria davant la melosa
Nun lass uns Frieden schliessen de
Kaufmann? El tercer bloc, el més
reeixit (i menys histriònic), va estar presidit per una unció inefable
abans d’un tram final ple de picardia. Tan protagonista com les dues estrelles va ser el piano ric en
colors i accents de Helmut
Deutsch, excepcional en tot moment per la capacitat per crear en
pocs segons l’atmosfera idònia.
Un Liederabend per recordar.e

Damrau i Kaufmann van subratllar les seves interpretacions al recital del Palau de la
Música amb una marcada teatralitat dels gestos. ANTONI BOFILL
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Dos divos
millor que un
CRÒNICA Kaufmann i Damrau van seduir el

Palau amb les 46 cançons italianes de Wolf
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

uan dos divos com Jonas
Kaufmann i Diana Damrau uneixen el seu art per
a un projecte, alguna cosa gran passarà. L’expectació per la
seva visita a Palau 100 amb la gira de
les Italianisches Liederbuch, d’Hugo
Wolf, juntament amb l’excels pianista Helmut Deutsch, prometia alguna cosa excepcional. Sobretot per als
delicats paladars dels amants de lieder, que no van voler perdre’s l’oportunitat de degustar un plat tan delicat com el d’aquesta col·lecció de cançons de l’autor austríac.
És poc habitual veure interpretats els cicles complets d’un creador tan apassionat com turmentat,
amb la música al servei de la poesia.
Dos divos millor que un, per no dir
tres donada la categoria de Deutsch,
per recitar o cantar un poemari que
requereix una intensitat expressiva com la que les estrelles bavareses
van oferir dissabte.

Q

rèixer durant la interpretació de les
obres. Damrau va lluir un vestit verd
per marcar les al·lusions a aquest color de la primera part, que va canviar
en la continuació per un altre de ﬂorejat amb fons negre.
Tot cuidat al detall en aquest espectacle dissenyat pels artistes per
compaginar-lo amb les seves cites
operístiques (entre elles, la de Kaufmann amb Andrea Chénier al Liceu,
a partir del 9 de març). La dinàmica
funciona a partir d’un crescendo que
porta a una segona part de més entitat expressiva. El versàtil Kaufmann
no semblava tenir el seu millor dia,
potser afectat per algun refredat, però la bellesa i clara dicció de la seva
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Les dues estrelles de
la lírica es van alternar
per cantar un poemari
que requereix una gran
intensitat expressiva

AMB RITME I AGILITAT / Els 46 poemes ita-

lians anònims, traduïts a l’alemany
per Paul Heyse, van ser ordenats temàticament per facilitar l’alternança en les intervencions i permetre el
joc de la rèplica. Això va permetre a
més que la vetllada es desenvolupés
amb ritme i agilitat.
El lirisme de les al·lusions a la naturalesa, l’expressió del sentiment
amorós de la majoria de les peces i la
ironia dels moments de tensió de les
relacions, exposada a vegades amb
una sobrepassada comicitat, van dominar les gairebé dues hores de sessió. Mirades entre ells per intensificar el significat del poema, mans
agafades en plena expressió romàntica i gestos de desaire van compa-

CINES

veu fosca al servei de la profunditat
poètica, la musicalitat i elegància en
l’aplicació de l’estil per a aquest repertori i la teatralitat sempre a punt,
li van permetre mantenir el domini
i va acabar triomfant. Damrau va estar esplèndida, amb una gran regularitat en l’emissió. Va mostrar la pulcritud del fraseig fresc i clar i la perfecció de les transicions de greus a
aguts desplegada amb una naturalitat i sensibilitat líriques de primera.
Dues propines de Robert Schumann i Felix Mendelssohn cantades a duo van tancar una nit alliçonadora, ja que va permetre disfrutar
d’aquests grans artistes amb Deutsch
en un registre més íntim. H

Aribau 8. T. 902424243. www.grupbalana.com. Dg., 12.00 h: «La h
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El lied sin
divismos
Wolf:Libroitaliano de canciones.
Diana Darnrau. soprano, y Jonas
Kaufmann, tenor Helmut Deuts
ch, piano Palau Barcelona, 24
de febrero

JAVIER
P~REZ
SENZ
Noes habitual poner las entradas de una velada liederistica a precios que alcanzan
los 175 euros, cifra m~spropia de un espectficulo operistico que de una intima cita de
c~.mara. Tampocoes normal
que se agoten. Pero es que
todo 1o que hace Jonas Kaufmann, el tenor m~s deseado
del mundo, es extraordinario. Yen su regreso al Palau,
ante una sala abarrotada, levant6 pasiones acompafiado
por la soprano Diana Damrau y el pianista Helmut
Deutsch en una sensational
versi6n del Libro italiano de
canciones de HugoWolf.
Curioso fen6menoartistico el de Kaufmann,son noticia tanto sus 6xitos comosus
tan temidas cancelaciones.
Es lo que tiene set el mfiximo
divo de la escena operistica
mundial; en el Liceo ya han
puesto velas a San Gregorio
Magno,patr6n de los cantantes, ante el debfit esc~nico
del tenor alemfin comoprotagonista de AndreaChdnier, de
Giordano, en tres funciones
9,12 y 15 de matzo con las
localides mils caras al astron6micoprecio de 385 euros.
De momento, en el Palau
puedencantar victoria: Kaufmannacudi6 fiel a la cita liederistica mils esperada este
afio en el templomodernista,
escenario en el que ya habia
mostradosu faceta lideristica con ~xito, en 2016, tambi6n acompafiado pot Deutsch, uno de los maestros de
referencia en el arte del lied.
El Palau acert6 al apostar
por un programa consagrado
a una de las cumbresdel repertorio romfintico germfinico, el bellisimo Libro italiano
de canciones de Hugo Wolf,
sobre poemasitalianos an6nimos traducidos al alemfin
pot Paul Heyse. Las 46 canciones que integran el libro
muestran el arte de madurez
de Wolf en su innovadora fusi6n de palabra y mfisica sin
el mils minimoefectismo.
Es, ademfis, un autor en el
que Damrau, Kaufmann y
Deutsch se mueven con una
naturalidad y un dominio de
estilo que elevan el list6n de
calidad al m~ximo.La variedad en los matices y acentos
po,~ticos y el brillo vocal se
dieron la manoen una irresistible versi6n, conpasi6n y efusividad lirica y, tambiEn,una
bien medida teatralidad que
anim6el fluido di~.logo amoroso con toques de humor, pero sin excesos. Cuesti6n de
sensibilidad y tambi,~n de humildad a la hora de recrear
esta hermosa mfisica manteniendoa raya cualquier tentaci6n divista.
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Clàssica

Teatre

MARICEL CHAVARRÍA

L’ÒPERA VA AL CINEMA. El Liceu retransmet

des de la Rambla a 350 cinemes de 16 països. Amb la producció de Romeu i Julieta
de Gounod que té ara a la cartellera, el
Gran Teatre bat el seu rècord i es consolida com una de les institucions pioneres en
la difusió d’òpera en viu sota el paraigua
de Live in Cinemes i la distribució de Rising Alternative. La soprano Aida Garifullina i el tenor Saimir Pirgu protagonitzen
aquesta versió del clàssic de Shakespeare
amb muntatge de Stephen Lawless i direcció musical de Josep Pons, que es veurà sobretot a França (197 cinemes) i Espanya (86). A Catalunya arriba a 24 sales.
27/II 19.45 HORES

GRIGORI SOKOLOV ARA ÉS HAYDN. Un dels
més grans pianistes vius torna per onzena
vegada consecutiva al cicle Palau Piano. Si
Sokolov només ofereix vuitanta recitals a
l’any, Barcelona és entre les seves places

P.9

predilectes. Aquest any interpreta Haydn
(sonates 32, 47 i 49) i 4 Impromptus de
Schubert. Cal sentir-ho per creure-ho.

JUSTO BARR

28/II PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

cle Dimar
torn del c
vegades c
pectacle q

EL QUE CAL ÉS ESTIMAR... LA CONTEMPORÀNIA

Dos conjunts capdavanters com ara el
sextet vocal Neue Vocalsolisten de Stuttgart i l’ensemble Crossing Lines col·laboren per primera vegada, a iniciativa del
cicle Sampler Sèries de L’Auditori i la
Musik der Jahrhunderte de Stuttgart. El
concert està dedicat a l’alemany Michael
Beil, referent de la composició musical en
formats audiovisuals, de qui tocaran
obres per a sextet vocal, dos pianos, ensemble, electrònica i vídeo: dues estrenes
nacionals (Dle Drei i Doppel) i una d’absoluta. A més sonarà l’obra vocal Glas, d’Enno Poppe, i Table talk, d’Andreas Eduardo
Frank, per a traductors, interruptors i vídeo. I una altra estrena mundial: Gustom,
d’Óscar Escudero.
3/III. L’AUDITORI. SALA ORIOL MARTORELL 20 HORES
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dj que pu

años sesenta y setenta, así como
con autores como Jean-Paul
Sartre, Albert Camus y Manuel
Vázquez Montalbán.
«Mi intención ha sido hacer
una biografía para el gran público, pero con rigor académico»,
dijo Pons, quien quiso defenderse
de aquellos que califican sus
trabajos
como «periodísticos».
24 Febrero,
2018
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«MARIA AURÈLIA
CAPMANY»
Agustí Pons,
Meteora.
478 págs.,
22 eur.

El pianista Grigory Sokolov tocará Haydn y Schubert en el Palau
L. R. - Barcelona
El pianista ruso Grigory Sokolov
vuelve por undécima temporada
consecutiva al Palau de la Música
Catalana con un recital dedicado
a Haydn y Schubert.
Sokolov actuará el próximo día
28 dentro del ciclo Palau Piano

con un concierto en el que propone un viaje desde el neoclasicismo al romanticismo.
Según informó ayer el Palau,
en la primera parte del concierto
Sokolov interpretará las Sonatas
para piano de Haydn, con la interpretación de tres ejemplos de
la revolución y definición de esta

forma musical llevada a cabo por
el compositor: la Sonata 32, en Sol
menor, la Sonata 47, en Si menor,
y la Sonata 49, en Do sostenido
menor.
Tras el descanso, el pianista
ruso se adentrará en la introspección y profundidad psicológica
propia de Schubert mediante los
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4 Impromptus, publicados de
manera póstuma en 1839.
Grigory Sokolov, que con dieciséis años ganó el primer premio
del Concurso Chaikovski de Moscú, es un intérprete que conoce
mejor que muchos técnicos los
pianos Steinway y examina la
mecánica interna antes de sen-

tarse a tocar un piano por primera vez. Incluso el día del concierto trabaja las horas previas para
conocer el piano en el escenario.
Deutsche Grammophon publicó recientemente el primer disco
de Sokolov desde hace casi veinte
años, grabado en directo en 2008
en el Festival de Salzburgo.
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JORDI BIEL

UN CONCERT HISTÒRIC 34

E teatre Kursaal acomiada dempeus
El
l’actuació dels orfeons Català i Manresà
l’ac
LES DUES
DU FORMACIONS COMMEMOREN ELS 125 ANYS DE LES BASES
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UNA ACTUACIÓ INÈDITA  La commemoració dels 125 anys de les Bases de Manresa va tenir dissabte com a colofó un concert per al record.
L’Orfeó Manresà i l’Orfeó Català van interpretar una obra plegats per primera vegada a la capital del Bages en més de cent anys d’història
JORDI BIEL

Les veus de les dues formacions es van unir en el tram final del concert amb la interpretació de la fantasia simfònica coral «El Mirador», amb la direcció de Pablo Larraz

Els orfeons signen un cant per a la història
L’actuació conjunta de l’Orfeó Català i l’Orfeó Manresà culmina amb el públic del Kursaal dempeus entonant Els segadors

Crònica
Queralt Casals

U

MANRESA

n concert històric per
a una commemoració
històrica. Amb el públic dempeus cantant
El Cant de la Senyera i Els segadors, en un moment de reafirmació nacional, es va tancar el concert inèdit que aquest dissabte
van oferir l’Orfeó Català i l’Orfeó
Manresà en el marc dels actes de
commemoració dels  anys de
les Bases de Manresa. Les veus
d’un centenar d’intèrprets a l’uníson van seduir un teatre Kursaal
ple a vessar que escoltava per primera vegada, en més de cent anys
d’història, una actuació conjunta
dels dos cors a la capital del Bages.
Els cantaires de les dues formacions centenàries es van unir per
oferir un concert per a cor i piano,
que recollia alguns dels temes
més significatius del repertori
musical català. La fantasia simfònica coral El Mirador, del músic
sabadellenc Josep Vila, va fer un
viatge a les arrels culturals de més
d’un segle enrere, quan s’establien les Bases de Manresa i nai-

xien els orfeons.
Van ser vint intensos minuts
amb fragments de gairebé una
quarantena de cançons, algunes
de tan conegudes com Muntanyes
del Canigó, La presó de Lleida,Ton
pare no té nas, El Virolai o El cant
dels ocells. Sota la batuta del sotsdirector de l’Orfeó Català, Pablo
Larraz, i amb Josep Buforn al piano, les dues formacions cantant
juntes per primer cop a Manresa
escrivien una nova pàgina de la
història cultural de la ciutat.
La unió de les veus dels dos cors
va ser el punt àlgid de la nit, que
havia començat una hora abans
amb l’actuació primer de l’Orfeó
Manresà, que, sota la direcció de
Lluís Arguijo i amb Jordi Franch al
piano, va interpretar una mostra
de cançons «significatives» per a
la formació. Es va obrir amb La
Moreneta i va culminar amb dues
peces de Giuseppe Verdi, una de
les quals va tenir la veu de la solista Belén Barnaus.
Un cop la vintena d’intèrprets
del cor bagenc van abandonar
l’escenari, va ser el torn de l’Orfeó
Català, que, amb una seixantena
de cantaires, va ser rebut amb una
gran ovació. Va oferir una exquisida selecció de música sacra europea, sota la batuta del seu sots-

JORDI BIEL

Les veus dels dos cors es van
unir en una mostra de la
diversitat de la música
popular i tradicional catalana
director, Pablo Larraz.
El concert havia començat
amb les paraules de l’historiador
Francesc Comas recordant la
«gran significació pel catalanisme
polític» que van tenir les Bases de
Manresa, emmarcades en una
reinaixença cultural que va suposar l’aparició de l'Orfeó Català, el
, i posteriorment la de l’Orfeó
Manresà, el . L’alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, per la
seva banda, va definir el concert
com a «únic i especial» i va destacar el protagonisme que va tenir
la capital del Bages fa  anys i
que enguany recupera com a Capital de la Cultura Catalana .
Al final del concert, enmig de
llargs aplaudiments, l’obsequi floral als directors i pianistes va arribar de la mà de dues generacions:
Arnau Núñez de Arenas Sala,
membre dels cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Manresà i de la cantaire amb més trajectòria a la formació, Joanica Picas. Era el colofó
d’un acte per a la història.
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La música sacra europea va protagonitzar l’actuació de l’Orfeó Català
JORDI BIEL

L’Orfeó Manresà va interpretar temes significatius del seu repertori
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Orfeó Català i
Orfeó Manresà
canten avui
junts per
primer cop 42-43

M.PICH/ARXIU

Membres del cor manresà
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125 ANYS DE LES BASES DE MANRESA L’Orfeó Català ha estat present en grans commemoracions de la ciutat, com les celebrades a l’entorn de les Bases
però també acompanyant l’Orfeó Manresà en els seus aniversaris. El concert d’avui té, a més, l’al·licient de reunir-los de manera inèdita a la capital del Bages

La primera vegada en més de cent anys
L’Orfeó Manresà i l’Orfeó Català s’estrenaran cantant plegats un programa conjunt a la capital del Bages en el concert d’avui al Kursaal
ARXIU ORFEÓ MANRESÀ

EL PROGRAMA

Orfeó
Manresà
Dirgit per
Lluís Arguijo
ARXIU ORFEÓ CATALÀ

Orfeó
Català
Dirigit per
Pablo Larraz

Susana Paz
MANRESA

El concert d’avui de l’Orfeó Català
i l’Orfeó Manresà permetrà veure,
per primer cop a la capital del Bages,
la unió de les veus de les dues formacions centenàries interpretant un
programa conjunt. Serà amb l’obra
El Mirador, de Josep Vila i Casañas.
Tot i que els dos orfeons han compartit escenari en actuacions separades o amb altres cors al llarg de la
seva història, per la documentació
trobada i consultada fins ara «mai
fins avui hauran cantant plegats els

dos orfeons sols» en un concert a
Manresa, coincideixen a afirmar tant
la musicòloga Glòria Ballús com el
president de l’entitat manresana,
Lluís Piqué. Serà la primera vegada
en més d’un segle (vegeu cronologia
a la pàgina següent). I ho faran avui
( h) en una actuació concebuda
com un dels plats forts per tancar la
commemoració dels  anys de les
Bases de Manresa.
«Els segadors» el 1913
Que se’n tingui constància, explica
Ballús, el cop que van cantar conjuntament, ambdós cors sols en el mateix acte, va ser el  de febrer del
, a Barcelona, per interpretar

conjuntament Els Segadors. Aquell
dia, l’Orfeó Manresà, dirigit per Joaquim Pecamins, «va fer una excursió
a Barcelona, on l’esperava l’Orfeó
Català amb els seus mestres Lluís
Millet i Francesc Pujol. Van visitar el
Palau de la Música Catalana i van assistir a un dels seus concerts com
una lliçó magistral». Cada formació
va interpretar el seu programa i «la
festa va acabar amb Els Segadors a
l’uníson pels dos orfeons amb acompanyament del gran orgue». La visita
va posar els fonaments perquè l’any
següent, el  d’abril del , l’Orfeó
Manresà actués per primer cop al
Palau de la Música. No era habitual,
explica Ballús, al contrari: «actuar al
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Palau era bastant excepcional». Però
les bones relacions del mestre Pecamins amb el mestre Millet «segur
que ho van facilitar». Això i el fet que
Manresa era la ciutat de les Bases. En
aquells moments, l’Orfeó Català
«només es desplaçava per esdeveniments importants». Com el è, el
è i el centenari de l’Orfeó Manresà.
Precisament, en el concert de les noces d’argent, els dos cors podrien haver cantat plegatsEl cant de la se-nyera, explica Piqué, però «no és segur».
Una desena de concerts
L’Orfeó Manresà es va fundar el 
d’octubre del , un mes després
del concert que l’Orfeó Català va fer

 El concert d’avui (21 h) al Kursaal l’obrirà l’Orfeó Manresà,
amb la direcció de Lluís Arguijo,
amb Jordi Franch al piano i Pilar
Barnaus com a solista. Interpretaran una mostra de cançons representatives del seu repertori
(de La moreneta, d’Antoni Carceller, a É l’assiria una regina, de
l’òpera Nabucco de Verdi). Continuarà l’Orfeó Català, dirigit pel
seu sotsdirector, Pablo Larraz,
amb Josep Buforn al piano. Oferiran una selecció de música sacra europea (de Purcell a Fauré). Arraz dirigirà la fantasia
simfònica coral de Josep Vila El
Mirador, que cantaran conjuntament les dues formacions, amb Buforn al piano.
L’obra, estrenada el 2003, de
gairebé mitja hora de durada,
celebra la diversitat de la música popular i tradicional dels Països Catalans. Triada pels directors dels orfeons, explica Lluís
Piqué, «reflecteix molt bé la tradició musical catalana i lliga
amb la commemoració del 125è
aniversari de les Bases de Manresa per explicar d’on venim».
Al final del concert, l’obsequi
floral el faran dues generacions:
l’Arnau Núñez de Arenas Sala,
membre dels cors de l’Escola
Coral de l’Orfeó Manresà i fill del
desaparegut Miquel Núñez de
Arenas, i la cantaire amb més
trajectòria a la formació, Joanina Picas.

a la capital del Bages. Aquella actuació de l’ de setembre del  va esperonar un jove Estanislau Casas,
que seria el primer director del cor,
a constituir un orfeó manresà. Des
de llavors, l’Orfeó Català ha actuat
en una desena d’ocasions més a
Manresa, a més dels concerts del Cor
Jove i el Cor de Cambra. Però l’Orfeó
Català, amb d’altres formacions,
també van visitar la capital del Bages
en dues ocasions més: amb la celebració de la Primera Assemblea de
Germanor dels Orfeons de Catalunya, el març del , i en la tercera,
el , coincidint amb l’any de la
commemoració de les Bases de
Manresa.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,42-43

O.J.D.: 5485

TARIFA: 3159 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 1350 CM² - 150%

SECCIÓN: PORTADA

24 Febrero, 2018
CULTURES

MOMENTS PER A LA HISTÒRIA
FOTOS: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

DE L’ORFEÓ CATALÀ

L’ORFEÓ CATALÀ
A MANRESA
 1901 (01.09.1901). Primera visita de
l’Orfeó Català a la ciutat. Era festa major.
Concert al teatre Conservatori.
 1926 (14.11.1926). Concert al teatre
Conservatori per les noces d’argent de l’Orfeó Manresà i en homenatge al primer director i fundador, Estanislau Casas
 1933 (02.07.1933). Excursió artística a
Manresa i concert al teatre Kursaal.
 1952 (19.10.1952). Excursió artística a
M
Manresa.
Concert al teatre Gran Kursaal
a motiu de les noces d’or de l’Orfeó Manamb
r
resà.

1 de setembre del 1901 Programa del concert que va oferir l’Orfeó Català al teatre Conservatori en la seva primera visita a Manresa.

14 de novembre del 1926 Retrat de grup a la plaça de Fius i
Palà durant la visita de l’Orfeó Català per celebrar el vint-i-cinquè aniversari de l’Orfeó Manresà. Van actuar al Conservatori.

 1963 (21.04.1963). Concert de Gala al
teatre
Conservatori de Manresa amb motiu
t
d Manresa Ciutat Pubilla de la Sardana.
de
 1968 (05.05.1968). L’Orfeó Català i d’alttres orfeons (no hi ha constància de concert) van participar en la commemoració
del 50è aniversari de la Primera Assemblea
de la Germanor dels Orfeons de Catalunya.
 1982 (30.12.1982). Concert al teatre
Kursaal patrocinat per Banca Catalana.
 1990 (05.05.1990). Rèquiem de Mozart, a la Seu de Manresa, patrocinat per la
Fundació Caixa de Catalunya.

2 de juliol del 1933
 Interior de la Seu de

Manresa. Imatge presa
en la visita («excursions artístiques») que
l’Orfeó Català va fer a
la capital del Bages el
juliol del 1933. El cor
barceloní va actuar
aquell dia al Kurssal.

 1992 (26.03.1992). Concert al teatre
Conservatori en la celebració del Centenari
de les Bases de Manresa.
Octubre del 1901 Pergamí lliurat a l’Orfeó
Català en reconeixement de la seva estada a
Manresa. Realitzat per Francesc Cuixart.

 2001 (15.09.2001). Concert commemoratiu del Centenari de l’Orfeó Manresà, al
teatre Conservatori.

2 de juliol del 1933
 Cor de dones de l’Or-

feó Català que van visitar Manresa en l’excursió artística del juliol
del 1933. Es troben a
l’Estació del Nord de
Manresa. D’aquell dia,
hi ha imatges de desfilades i de ballades de
sardanes.

 2000 (20.02.2000). Concert del Cor
Jove de l’Orfeó Català en el memorial Maria
Comas, a l’església del Carme, per la Festa
de la Llum.

 2008 (08.03.2008). Concert del Cor de
Cambra de l’Orfeó Català al teatre Kursaal
en homenatge a Miquel Núñez de Arenas i
Arribas.
 2009 (17.05.2009). Concert solidari en
benefici de l’entitat L’Olivera, al Kursaal
26 de març del 1992  Concert de l’Orfeó Català al teatre Conservatori de Manresa en la celebració del Centenari de les Bases
de Manresa. Arxiu/Xavier Gómez
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 2011 (08.01.2011). Cor de petits, infantil, noies i Cor Jové de l’Orfeó Català al teatre Kursaal: Pastoràlia. Música de Pastorets.
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AGENDA D’ACTIVITATS
Música
ABRERA
33a Musicoral  Diumenge, a
les 19 h, a l’auditori del centre
polivalent. Amb la Coral Sons i
Veus de l’EMME (Esplugues), Coral Ferran Sors (Sant Andreu de
la Barca), Coral Sellarès (Gavà),
Cor Inovyn (Martorell). Organització: Coral Contrapunt.

CALAF
2n Festival MEB  Avui, a les
20.30 h, al Casino. Concert del
duet de l’Alta Segarra Virgi i Kike
i de Pavvla, que presentarà el
seu disc de debut, Creatures. Entrades: 7 euros, i 5 euros per als
socis. Gratuït per als menors de
12 anys. A la venda al 93 869 83
77, a www.tictactiquet.com i a
www.casinodecalaf.cat.
Tarda de música i dansa 
Diumenge, a les 18 h, a la sala
Folch i Torres del Casal de Calaf.
Amb La Guingueta, grup d’havaneres, cançó de taverna i cançó
popular; Dansaires de l’Associació Cultural Calamanda i Grup de
Dansaires Extremenys de
l’Anoia. Espectacle solidari en favor d’Aldees infantils SOS. Entrades: 5 euros. Organització: Conxita Solà.

IGUALADA
25è Festival Internacional
d’Orgue  Diumenge, a les 18
h, a la basílica de Santa Maria.
Concert de Jonatan Carbó, professor d’orgue al Conservatori
Mestre Joan Just i Bertran
d’Igualada, amb el Cor de Noies
Exaudio i la direcció d’Esteve
Costa. Entrada gratuïta.

MANRESA
Orfeó Català i Orfeó Manresa
 Avui, a les 21 h, a la Sala Gran
del teatre Kursaal. En el marc
dels 125 anys de les Bases de
Manresa, concert amb un recull
del repertori musical del país.
Entrades: 18 euros (15 euros
amb el carnet del Galliner, per a
menors de 25 anys, per a majors
de 65 anys i estudiants d’escoles
de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat.
Berta Sala Quartet  Diumenge, a les 12 h, a l’Espai Plana de
l’Om. En el Cicle ¾ de Música, la
polifacètica cantant oferirà estàndards de jazz, combinats
amb música brasilera i cançons
catalanes. Amb Martí Riera a la
guitarra, Carles Ratera al contrabaix i Xavier Bargués a la bateria. Entrades: 6 euros. A la venda
a les taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat.
David Pastor i Massimiliano
Rolff  Diumenge, a les 20 h, a
la Sala Petita del teatre Kursaal.
El trompetista valencià i el contrabaixista italià presentaran el
projecte Cubiculum. En el marc
del cicle Gust de Jazz, que permet fer un mos durant l’actuació. Entrades: 15 euros (12 euros
amb el carnet del Galliner, per a
menors de 25 anys, per a majors
de 65 anys i estudiants d’escoles
de música). A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a
www.kursaal.cat.
Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) 
Avui, a les 00 h, concert del surienc Marc River (versions). Entrada gratuïta.
Stroika (av. dels Dolors, 17) 
Avui, a les 21 h, concert amb Los
de marras, Malos vicios i Desenfreno. Entrades: 9 euros, antici-

pades; i 12 euros, a taquilla. A la
venda a www.stroika.cat i a Solans. A les 01 h, Stroika Sessions
amb DJ Shakur i DJ Warsaw.
Cicle Tarima al Nais Bar (plaça
Sant Ignasi Malalt)  Diumenge, a les 18.30 h, concert de
Wyke (acústica, Holanda). Entrada amb taquilla inversa. Organització: Cultura del Bé Comú.
El Sielu (plaça Valldaura, 1) 
Avui, a les 00 h, actuació d’El
Chuape, en el marc de la gira europea. És creador del hit internacional Ponme to esto pa lante.
Entrades: 10 euros, anticipades
amb consumició. A la venda a
www.elsielu.cat, a Kursaal, Cal
Bisbe i Solans.

MARTORELL
33a Musicoral  Avui, a les 10
h, al Centre Cultural. Amb Cor de
la Unió Coral (Sant Feliu de Llobregat), Coral Heura (l’Hospitalet de Llobregat), Coral la Igualtat (Gavà) i Coral Sant Esteve
(Sant Esteve Sesrovires). Organització: Coral Ars Nova.

MASQUEFA
Simfònica Tekhné  Diumenge, a les 18 h, a la sala polivalent
de la Fàbrica Rogelio Rojo. Dins
del cicle Masquefa sona bé, concert d’aquesta orquestra de músics joves, dirigida per Gerard
Pastor, que oferirà un repertori
clàssic.

La Verbena (Vilaseca, 34). Es representarà la comèdia de Joan
Guasp, dirigida per Raül Sánches. Es barreja humor i surrealisme per resoldre un assassinat
i robatori.

Dansa
IGUALADA
«Big Bounce»  Avui, a les 21
h, i diumenge, a les 19 h, al Teatre de l’Aurora. Espectacle del
col·lectiu Big Bouncers, a càrrec
de les coreògrafes Cecilia Colacrai, Mireia de Queroli Anna Rubirola. Un viatge en el temps,
amb diferents inicis i finals, amb
alguns tocs d’humor. Entrades:
15 euros (12 euros amb descomptes). A la venda a www.teatreaurora.cat, i a la taquilla una
hora abans de cada funció.

Màgia
ST. VICENÇ DE CASTELLET
«On en caben dos n’hi caben
tres»  Diumenge, a les 18 h, al
Teatre Societat Coral l’Estrella.
Estrena del nou espectacle de
Set de Màgia. Entrades: 6 euros,
i 4 euros per als socis. Organització: Societat Coral l’Estrella i Set
de Màgia.

Art

MOIÀ

MANRESA

6è cicle Maria Vilardell Viñas
 Avui, a les 20 h, a l’auditori
Sant Josep. Concert del cicle joves: Carlos Bujosa (Tarragona,
2000), piano.

57è Concurs de pintura ràpida
de la Llum  Organitzat pel Cercle Artístic de Manresa, es farà
el diumenge i enguany el recorregut serà per tota la ciutat. El
punt de trobada per al segellat
de teles serà a la cruïlla del carrer Casanovas amb el passeig
Pere III, de 8 a 10 h. Les obres
s’hauran de lliurar entre les
12.30 i les 13.30 h al Centre Cultural el Casino. El veredicte i el
lliurament de premis tindrà lloc
a les 14.30 h i la inauguració de
l’exposició serà el mateix dia, a
les 19 h. Els premis van dels 700
als 250 euros.

SALLENT
Concert solidari amb Anna Gabriel  Avui, a les 19 h, a l’Espai
Cultura la Fàbrica Vella. Concert
Cuidem-nos, d’Ovidi4, amb l’exdiputat David Fernàndez, Mireia
Vives, Borja Penalba i David
Caño. L’exdiputada dirigirà unes
paraules des de Suïssa. Entrades
exhaurides. Els beneficis es destinaran a la caixa de resistència
per la solidaritat antirepressiva.
En acabar, sopar de pintxos.

SANT FRUITÓS DE BAGES
Les Violines  Avui, a les 18 h,
al Teatre Casal Cultural, el quintet oferirà un taller de danses
tradicionals. Gratuït. A les 21 h,
cafè-concert de música tradicional: Quatre estacions. Entrades:
5 euros, anticipades; i 7 euros, a
taquilla. A la venda a l’àrea de
cultura, al NexeJove, al Kursaal i
a www.kursaal.cat.

Escena
IGUALADA
«El secret de la Lloll»  Diumenge, a les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. La igualadina
Lloll Bertran fa tots els papers
de l’auca en un concert tratralitzat, amb fragàncies de cabaret,
que explica la història entre un
comte i una cupletista. Entrades:
18 i 15 euros, amb descomptes
per a diversos col·lectius. A la
venda al Punt de Difusió Cultural
i Turística, de dimarts a dissabte,
de 18.30 a 20.30 h, i dissabte i
diumenge, d’11 a 14 h. També a
www.ticketea.com, i una hora
abans de l’espectacle a taquilla.

ST. JOAN DE VILATORRADA
«El venedor de cacauets» 
Avui, a les 21.30 h, i diumenge,
a les 18.30 h, al local de la SCCR
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Fotograﬁa
IGUALADA
6è FineArt  Fins al 18 de
març, en 23 espais expositius
municipals i d’altres d’efímers,
exposicions de propostes visuals
de 45 fotògrafs, 10 escoles de fotografia i imatge, 2 col·lectius, 2
premis de fotografia i el concurs
de l’esdeveniment. També és
proposen activitats paral·leles.
Més informació: www.fineartigualada.cat. Avui, a les 12 h, a
Artèria, visita comentada a l’exposició Deconstructivismes, per
Raúl Guillamón. A les 13.30 h, a
la Masuca, inauguració de l’expocisició Mercat Masuca, amb la
presència de les autoritats.

Història
BERGA
«Rescatem la memòria, recuperem la dignitat»  Avui, a
les 16.30 h, amb inici a l’antic bar
Cal Tonillo (carrer del Roser amb
carretera Sant Fruitós), visita
guiada, i teatralitzada (amb la
recreació de dos milicians), pels
escenaris de la guerra civil. Es
podrà entrar al refugi antiaeri
del Teatre Municipal. També es
farà el 3 de març, sense teatralització. A les 18.30 h, a la sala Casino, xerrada amb l’experiència
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El 33 recupera avui
el «Nydia» dedicat
a Aureli Capmany
El canal commemora així el 150è aniversari del

naixement del rondallaire, escriptor i folklorista
DdG GIRONA

■Amb motiu del è aniversari del
naixement del rondallaire, escriptor
i folklorista Aureli Capmany, el canal
 recupera aquesta nit un especial
del programa Nydia, que descobreix
la seva saviesa popular, a través dels
testimonis que el van conèixer i de
les paraules de la seva filla: la
novel·lista Maria Aurèlia Capmany,
de qui també se celebra enguany el
centenari del seu naixement.
Capmany, de formació autodidacta, es va interessar per la cultura

popular catalana, en especial per
les cançons, les rondalles i les danses populars. Va publicar Cançoner
popular, un recull de més de cent
cançons populars catalanes que va
aplegar entre  i . També va
apostar per restaurar el patrimoni
tradicional transformant-lo en un
actiu social del futur. En són exemples l’Orfeó Català i els esbarts de
dansaires, iniciatives en què va participar activament. Amb aquestes
últimes, es va convertir en un dels
principals especialistes en dansa
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Aureli Capmany, rondellaire, escriptor i folklorista. CCMA

catalana. Ideòleg, també, de la revista infantil En Patufet, Capmany
va combinar la seva tasca d’estudiós amb la de pedagog.
Aquest  se celebra l’Any Aureli Capmany, en què, amb motiu

del è aniversari del seu naixement, es duran a terme diversos actes commemoratius. L’objectiu és
difondre la seva figura i donar reconeixement a la seva tasca de promoció de la cultura catalana.
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El 33 recupera avui
el «Nydia» dedicat
a Aureli Capmany
El canal commemora així el 150è aniversari del

naixement del rondallaire, escriptor i folklorista
DdG GIRONA

nAmb motiu del è aniversari del
naixement del rondallaire, escriptor
i folklorista Aureli Capmany, el  recupera aquesta nit un especial del
programa Nydia, que descobreix la
seva saviesa popular, a través dels testimonis que el van conèixer i de les
paraules de la seva filla: la novel·lista
Maria Aurèlia Capmany, de qui també se celebra enguany el centenari
del seu naixement.
Capmany, de formació autodidacta, es va interessar per la cultura

popular catalana, en especial per
les cançons, les rondalles i les danses populars. Va publicar Cançoner
popular, un recull de més de cent
cançons populars catalanes que va
aplegar entre  i . També va
apostar per restaurar el patrimoni
tradicional transformant-lo en un
actiu social del futur. En són exemples l’Orfeó Català i els esbarts de
dansaires, iniciatives en què va participar activament. Amb aquestes
últimes, es va convertir en un dels
principals especialistes en dansa
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Aureli Capmany, rondellaire, escriptor i folklorista

catalana. Ideòleg, també, de la revista infantil En Patufet, Capmany
va combinar la seva tasca d’estudiós amb la de pedagog.
Aquest  se celebra l’Any Aureli Capmany, en què, amb motiu

del è aniversari del seu naixement, es duran a terme diversos actes commemoratius. L’objectiu és
difondre la seva figura i donar reconeixement a la seva tasca de promoció de la cultura catalana.
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Aureli Capmany:
país, cultura i educació
Cultura Aquest vespre es dóna el tret de sortida a l’Any Capmany,
que commemora el 150è aniversari del naixement del folklorista

REDACCIÓ

‘Quan tenia vint anys, l’any
1888, la seva vida va fer un gir
i va decidir que volia aprendre coses del món. I en només deu anys ja havia fundat
l’Orfeó Català i escrivia sobre
cultura popular pel diari La
Renaixença’. Així comença
Montserrat Garrich a parlar
de la vida d’Aureli Capmany,
enguany que es commemora
el 150è aniversari del naixement. Garrich és la comissària de l’Any Capmany, que
arrenca aquest vespre amb
la presentació dels actes a
l’Ateneu Barcelonès. A més de
la seva trajectòria com a folklorista, segurament la més
coneguda, durant aquest any
es volen difondre unes altres
vessants de la seva vida, com
ara l’important obra de país
que va llegar i la seva feina com a educador, una part
molt desconeguda.
‘La seva filla, Maria Aurèlia
Capmany, deia del seu pare
que era un home del segle
XIX i penso que tenia raó’,
diu Garrich. Explica que el
gir copernicà que va fer la
vida de Capmany es deu a dos
factors clau: la mort del pare
i, sobretot, l’impacte que li
va provocar l’Exposició Universal de 1888. Va deixar el
seu futur com a cisteller al
barri del Born i es va dedicar
a acumular coneixement. ‘I

al segle XIX, la millor manera
de fer-ho era fent-se membre
d’alguna entitat cultural’. Per
això ràpidament Capmany
es va fer soci del Centre Excursionista de Catalunya, on
va conèixer i retratar el país
i de l’Ateneu Barcelonès, on
va participar en desenes de
conferències i debats. Més
tard va ser un dels fundadors
de l’Orfeó Català.
A més, al tombant del segle
XIX, en ple auge de la Renaixença, el Principat vivia
un moment d’efervescència
nacional. ‘Capmany va contribuir al procés impulsant
diversos projectes d’abast de
país. Els més coneguts són la
fundació de l’Orfeó Català i la
revista En Patufet, que va ser
la primera publicació infantil en català’ explica Garrich.
Però el vessant que ha perdurat més ha estat la feina
que va fer com a folklorista.
Va fundar l’Esbart Català de
Dansaires i va tocar des de
la recopilació de cançons i
rondalles a la dansa passant
per escrits sobre gastronomia, dites i diversos costums
de Barcelona. ‘A més, entre
els altres folkloristes del seu
temps, Capmany destaca pel
rigor’ assenyala Garrich.
‘Una de les parts poc conegudes de la seva biografia i que
durant aquest any es vol difon-

Aureli Capmany. ARXIU

dre és la tasca que va fer com
a educador’, explica la comissària. Durant gran part de la
seva vida, Capmany va impartir
classes en centres educatius
molt diferents: l’Institut de
Cultura, la Biblioteca per a la
Dona i als infants orfes de la
Casa de la Caritat. Emprava un
mètode pedagògicament molt
innovador: ‘Segurament per la
seva formació d’autodidacte,
tenia un talent innat per les
arts escèniques: actuar, ballar,
cantar, dibuixar...’ I això ho
aplicava a la seva manera de
difondre el coneixement, plena
d’obres de teatre, contes, concerts i jocs. ‘I això, als primers
trenta anys del segle XX, era ser
molt modern’ remata Garrich.

P.19

Enguany també es commemora el centenari del naixement de la seva filla, Maria Aurèlia Capmany. Sobre
què li va transmetre el pare,
Garrich assenyala que eren
de dues generacions molt
diferents, perquè quan la filla
va néixer ja tenia 50 anys.
Afegeix que Maria Aurèlia
va abraçar altres causes, com
ara el feminisme, i va fer servir altres formes, perquè es
va dedicar a l’escriptura i la
política. Tot i això, hi ha un
seguit de temes que clarament havia heretat del pare,
com ara l’estreta relació amb
Barcelona, l’amor per la cultura popular i la implicació
amb el país.
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LA FOTO DEL DIA
AJ. DE BLANES

Un monument de Blanes serà la imatge de l’Any Aureli Capmany
 El monument sardanista de Blanes ha estat escollit pel Departament de Cultura de la Generalitat perquè formi part de la
imatge institucional de l’Any Aureli Capmany (1868-1954). En concret, aquest 2018 es commemoraran els 150 anys del naixement del flolklorista català que va ser també un dels fundadors de l’Orfeó Català i de l’Esbart de Dansaires. Ubicat al Passeig
del Mar, aquesta obra de l’artista blanenc Quico Ros i Portas va ser inaugurada el 1999 i actualment és un dels indrets més visitats del municipi. L’artista ja ha cedit els drets d’imatge de la seva obra al Govern català per elaborar el logotip.
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P I N Z E L L A D A

Aureli Capmany
“La dansa és un instint natural de l’home, amb què
exterioritza la seva alegria i que amb el temps, el gust
i el geni s’ha convertit en una manifestació d’art.
Com més disposats estan els pobles a divertir-se,
més afecte mostren per la dansa”
Demà, 150è aniversari del seu naixement, es dona inici
a l’Ateneu Barcelonès a l’Any Aureli Capmany (Barcelona,
1868-1954), destacat folklorista autodidacta que va ser un dels
fundadors de l’Orfeó Català i de l’Esbart de Dansaires, a més de
la revista ‘En Patufet’. Fou el pare de Maria Aurèlia Capmany,
de la qual se celebra aquest any el centenari del naixement.
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

De l’article d’Aureli Capmany (Barcelona, 1868-1954) a D’Ací i D’Allà (V-1930). Demà farà 150 anys del naixement d’aquest
folklorista, promotor cultural, periodista i documentalista a l’Arxiu Municipal de Barcelona. Va ser un dels fundadors de
l’Orfeó Català, el 1891, i de l’Esbart Català de Dansaires, el 1909. Imatge: la Barceloneta en un gravat del segle XIX.

E

l Barri de la Platja o Barceloneta fins en època molt moderna ha conservat un caràcter ben definit. Les famílies
obreres del ram de l’edificació fixaren llurs domicilis en aquest barri. Amb el temps s’hi anaren establint noves indústries. La seva situació veïna al port afavorí l’engrandiment de la barriada, la qual
aviat es féu mestressa absoluta de
tot el tràfic; i com la Riba era l’única comunicació per terra que la
ciutat tenia amb la mar, allà radicava el moviment d’importació i
d’exportació en la càrrega i la descàrrega de les naus. [...] Primitivament la planta total de les cases de
la Barceloneta presentava la figura
d’un quadrat perfecte i entrat el segle XIX en temps del general Castaños aquest consentí ampliar-les
en la forma triangular que encara
conserven. Des d’aquesta època va

El carácter barcelonetí
anar-se poblant de gents forasteres, establint-s’hi colònies de naturals procedents del reialme de València tots ells dedicats a les tasques del mar. Molts dels veïns
d’aquest barri eren aficionats a formar part de les colles anomenades
del Xato de Sant Mus i es titulaven
Xatos antics de la bandera vella;
Xatos xics; l’Ancora, etc., associacions que tenien per objecte establir
un fons per mitjà de quotes setmanals, per fer una fontada o excursió
anual durant els dos dies de Pasqua
granada. Uniformats amb senzillesa duien a tall d’armament els instruments i utillatges de l’art culinari, seguits de la bandera i acompanyats d’una música, fent cap als
santuaris de Sant Mus, de la Mare

de Déu de la Cisa o qualsevol altre
escollit per la majoria dels associats. Aquestes colles venien a constituir les primícies de les agrupacions excursionistes obreres. Durant
molts anys el barri de la Barceloneta fou lloc d’esbarjo dels barcelonins, especialment els dies de festa. El Rebaix del moll de la Riba era
el passeig escollit on abundaven els
establiments de begudes coneguts
amb el nom de les Pudes, desapareguts en enrunar-se totalment el
moll de la Riba l’any 1902. [...] Altra
característica i celebritat de la Barceloneta ha estat l’establiment de
grans tallers de construcció, entre
ells la “Maquinista Terrestre y Marítima” que instal·là els seus tallers
l’any 1856 a l’extrem del carrer de
Sant Ferran (actualment de la Maquinista). [...]

Aureli Capmany 1930
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I VINs

GRATIS AVUI A BCN

LA RECEPTA

n què Josep Pla
desgraciat».

Isabel martínez

hoRta-guINaRDó

FRUITS I VERDURES AMOR
MERCAT DE SARRIÀ

Errors L’exposició Nada puede malir
sal presenta una nova visió sobre
l’error i les seves múltiples
interpretacions. La mostra és el
resultat d’un treball col·lectiu a partir
del curs d’Instal·lació artística i nous
formats expositius. A l’Espai Jove
Boca Nord. Carrer d’Agudells, 37-45.
Es pot visitar des de les 15.00 a les
23.00 hores.

LUAY ALBASHA

CIutat VElla
L’Orfeó Català Exposició fotogràfica
Imatges i fragments d’història. Petit
abast dels fons fotogràfic del Centre
de Documentació de l’Orfeó Català
(Cedoc), al Palau de la Música

amanida
andalusa

a de Sant Josep.

a mantega, s’ha de ser
.
això en parlo amb el
iller Jerome Etchalus,
bre a la velocitat del
ostres que servirà punes per una vinagreta
a. Com que una dotzepoc, les següents les seretxades, o acompanyamaniment de ponzu i
ta, per tornar seguidaversió més pura i desde l’emperador romà
ia raó. O sí. H

ent per cent
onnay de la
’Estella

Blanco Colección 125
menatge al professor a
millor de la vinya. Amb
més cuidada s’elabora
ncubat en botes de 225
ermenta i es cria amb
opis pòsits en suspenés es guarda 11 mesos
roure Allier. Un vi digtre. H

92
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Isabel Martínez és la propietària de
la parada Fruits i Verdures Amor,
al mercat de Sarrià (passeig de la
Reina Elisenda de Montcada, 8).
L’amanida andalusa, també denominada remullada, és una recepta
amb influències àrabs i se sol preparar amb bacallà. Martínez utilitza tonyina en lloc de bacallà. La
quantitat de cada ingredient depèn de cada comensal, segons el
gust. La preparació és tan fàcil i ràpida que és un bon plat per preparar si tenim pressa.
INGREDIENTS
Taronja
Ou dur
Ceba tendra
Tonyina
Oli d’oliva
Sal
Pebre
PREPARACIÓ
Bulliu els ous i reserveu-los. Peleu
les taronges i talleu-les a rodanxes.
Les rodanxes talleu-les a quarts. Peleu els ous i talleu-los a rodanxes.
Talleu la ceba a la juliana.
PRESENTACIÓ
En un plat pla, col·loqueu-hi de base les rodanxes de les taronges tallades. A sobre, poseu-hi els ous durs
i la ceba tallada a la juliana. Obriu
una llauna de tonyina i aboqueul’hi per sobre. Es pot amanir amb
qualsevol condiment, amb una vinagreta, o amb el simple oli de la tonyina. Salpebreu-ho al gust. Algunes receptes semblants inclouen
olives negres i patata. Martínez recomana utilitzar la varietat de taronja navel late. H PATRICIA BARAJAS

Catalana (foto). La mostra tracta la
relació d’artistes amb l’Orfeó Català,
d’intèrprets i directors amb el Palau
de la Música i de la història de la
música catalana al segle XIX i el XX.
Palau de la Música, 2. De 09.00 a
23.00 hores.
Records Exposició Del vell al nou, del
nou al vell, a l’Arts Santa Mònica. La
mostra tracta com, des del present,
es van teixint fragments de la realitat a
partir de records del passat. La
Rambla, 7. El centre està obert des de
les 11.00 fins a les 17.00 hores.
Història L’espai Entitat Memorial
Democràtic presenta una exposició
sobre com, al llarg de la guerra civil,
els ministeris d’Afers Exteriors
europeus i americans van creure que
Catalunya proclamaria la
independència. Carrer del Peu de la
Creu, 4. La mostra, titulada Une
Catalogne Indépendante?, es pot
visitar en l’horari del centre, des de les
10.00 fins a les 14.00 hores.

EIxamplE
Dones El Centre Cívic Sagrada
Família acull una exposició sobre
dones il·lustradores que ofereixen una
nova visió del món. Carrer de
Provença, 480. De 10.00 a 14.00
hores.
Es poden enviar propostes
a distritos@elperiodico.com

P.23
Inf. Renfe

902.320.320

Ràdio Taxi

93.303.30.33

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,22-23

O.J.D.:

TARIFA: 3024 €

E.G.M.:

ÁREA: 1575 CM² - 180%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

MÚSICA CON SOLERA

VOCES CON
130 AÑOS
El Orfeón Leonés es la agrupación vocal
con más antigüedad de España. Surgió en
1888 y continúa su apuesta por la música
gracias a la suma de miembros y de un
nuevo director, David Ruiz
PÁGINAS22Y23
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CULTURA | CONJUNTO CORAL HISTÓRICO

VOCES
QUE DESTILAN
SOLERA

La agrupación musical que interpreta composiciones corales más
longeva de España, el Orfeón Leonés, continúa con su apuesta por la
música gracias a la incorporación de miembros y un nuevo director
1

3

2

4

NOEMÍ GARCÍA / LEÓN

A

unque los orígenes del
Orfeón Leonés no se
encuentran claramente definidos, todo
apunta a que nació
gracias al maestro y
compositor don José de Areal hace
aproximadamente ciento treinta
años. Se trata por tanto de una
agrupación coral cuya historia sobrepasa la centuria, que ha conocido directores del prestigio de Joaquín Manceñido o el maestro Odón
Alonso, quien compuso el popular
‘Himno a León’, con letra de José
Pinto, tema que los orfeonistas
siempre interpretan en sus conciertos. En toda España, tan sólo otros
dos orfeones pueden presumir de
la veteranía que proporciona más
de un siglo de existencia, pues se
dice que el Orfeón Catalán nació
en el 1891 y el famoso Orfeón Donostiarra lo hizo en 1896.
Gracias al Orfeón Leonés, la música religiosa, polifónica y popular,
en particular el folklore leonés, han
cobrado vida en numerosas actuaciones que han llevado a sus miembros a viajar más allá de la provincia, para participar en conciertos y
certámenes. Tal y como reconoce
Camino de la Hera, actual presidenta del orfeón y miembro del
mismo desde hace más de veinte
años: «La convivencia con los compañeros crea unos lazos casi familiares, que estrechamos cada vez
que nos vamos de viaje». «Somos
un conjunto de voces, pero al final
sólo se puede oír una», explica. Algo en lo que coincide Lidia Fernández, una de las últimas contraltos
en unirse a la agrupación: «Te sientes parte de un todo y eres responsable de que tu pequeña aportación consiga una armonía».
«Es imprescindible saber escuchar las otras voces, intuir cuándo
entrar o cuándo callarse», revela
Antonio Vila, quien también forma
parte de la coral desde hace pocos
meses, «estaba en el coro de La Venatoria, pero desapareció por falta
de gente. Así que vine al Orfeón
Leonés, que conocía de oídas. El repertorio es un poco diferente o hay
canciones que se interpretan de
otra manera, pero estoy muy agusto». «Desde el primer día todos son
muy acogedores y entrañables, encuentras tu hueco desde el minuto
uno», admite su compañera Lidia,
que es de las más jóvenes, «es una
experiencia muy bonita estar con
personas de todas las edades, porque aportan un montón de cosas».
«Se requiere un compromiso,
porque nos juntamos dos veces por
semana y, cuando hay conciertos

próximos, necesitamos más ensayos», advierte Miguel Maroto, que
lleva como bajo dos décadas, «el
que canta tiene una unión con el
que le está escuchando. Cuando
llegan los aplausos, te agrada y es
algo que te llena, es una recompensa». «Esto engancha», reconoce Camino de la Hera, «cuando llegan los
días de ensayo, es algo que necesitas, un gusanillo dentro. Y si no vienes, sientes que te falta algo».
TRASPASO DE BATUTA. Tras los
treinta y seis años de dedicación de
la antigua directora, María José Flecha, colaboradora del Maestro
Odón Alonso e Insignia de Oro del
Ayuntamiento de León por su labor, el Orfeón Leonés se encuentra
inmerso en una nueva etapa debi-

1· Miguel Maroto lleva veinte años aportando su voz de bajo al orfeón, aunque no
es «de los miembros más antiguos». Se metió en esto «porque siempre he sido
un amante de la música, cuando era niño formé parte de una coral en El Pardo y
desde entonces me quedó la huella de cantar». 2 · Lidia Fernández, contralto, es
una de las últimas incorporaciones pues se unió el pasado mes de noviembre
«por casualidad, conocía a un integrante que me avisó de las audiciones».
3 · Camino de la Hera es la actual presidenta del orfeón, del que forma parte
desde hace veintidós años como contralto. Desea que se incorporen «voces
nuevas y jóvenes, porque tenemos una edad media alta». 4 · Antonio Vila ha
sido uno de los últimos en unirse a la agrupación coral como tenor, aunque
lleva cantando «diez años porque antes estaba en el coro de La Venatoria».
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1,22-23

O.J.D.:

TARIFA: 3024 €

E.G.M.:

ÁREA: 1575 CM² - 180%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

Los miembros de la coral se reúnen
para ensayar en el CHF todos los
lunes y jueves. / ANA M. DÍEZ

1888
AÑO DE LA FUNDACIÓN
Aunque no existe una fecha
exacta, así lo data la revista Renacimiento en un artículo publicado en 1922 y titulado ‘La
música en León, un poco de
historia’, de A. B. Alfageme.

42
ORFEONISTAS
Actualmente, forman parte de
la agrupación una docena de
sopranos y otras doce contraltos, diez tenores y ocho bajos.
Todos ellos aportan una cuota
de diez euros mensuales.

do a la incorporación de David Ruiz
Vinagre a la dirección, el pasado
mes de noviembre. Se trata de un
intérprete lírico profesional que comenzó «muy joven como niño cantor» y que cuenta con una amplia
experiencia tanto con voces infan-

tiles en las Aulas Corales como con
agrupaciones de adultos. «Siempre
les he seguido porque es un coro
histórico», admite al hablar de su
nueva casa, «es toda una referencia
porque es de los más antiguos de
España». Su primer contacto con el

Orfeón Leonés fue a raíz de una colaboración propuesta por la Sinfónica de León, hace unos años, para
participar en un concierto de Navidad, que además fue su «debut como solista en la ciudad. Es una casualidad que el orfeón también par-
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ticipara porque fue cuando conocí
a algunos de sus miembros».
«Se pusieron en contacto conmigo porque iban buscando un
perfil concreto. Alguien al que le
gustara cantar y dirigir pero también fuera una persona joven, di-

námica, que les ofreciera un nuevo
planteamiento», explica Ruiz Vinagre, «yo les he propuesto un proyecto a medio plazo, para que el coro pueda estar en primera fila de lo
cultural, participando en eventos
interesantes y atractivos para el público. Hay un intento también de
rejuvenecer el grupo». «Queremos
crecer, como el resto de la cultura
leonesa. Conseguir un caldo de cultivo que haga que la ciudad se convierte en referencia de lo musical»,
profundiza el director, «por eso estamos abiertos a colaborar con la
JOL (Joven Orquesta Leonesa), numerosos festivales e instituciones».
Por el momento, está prevista una
actuación en el Musac el próximo
día de San Juan, por la inauguración
de una muestra dedicada a la artista
de origen cubano Hessie. «Por eso
ahora estamos ensayando unas preciosas habaneras y chachachás», revela Lidia Fernández. También ofrecerán un concierto con motivo de
una exposición dedicada a Odón
Alonso, en el Museo de León.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 49-50

O.J.D.: 8638

TARIFA: 1294 €

E.G.M.: 84000

ÁREA: 235 CM² - 28%

SECCIÓN: ESPECIAL

24 Febrero, 2018
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2/III. RAZZMATAZZ. 21.30 HORES

20 ANYS DE SIDONIE. Arrenca la nova edició

del Let’s Festival amb un concert antològic que oferirà el grup Sidonie, que inicia
també la celebració dels seus 20 anys de
carrera. La vetllada la completaran els recomanables The Crab Apples.
2/III. SALAMANDRA. 20.30 HORES

25 Febrero, 2018

HISTÒRICA ELECTRÒNICA BRIT. El Nitsa acull

guitarrista David Soler.
3/III. PAÍS:
TEATRE TÍVOLI.
21 HORES
España

HERNÁEZ
ANTOLÒGIC.
PÁGINAS:
62Habitual del festival
Barnasants, el cantautor Enric Hernáez
versionarà
temes
de Pi de
TARIFA:
17482
€ la Serra, Víctor
Jara, Chico Buarque, Ovidi Montllor o Paco Ibáñez,
com
composicions
ÁREA:així
420
CM²
- 37% pròpies. A més de la seva banda, tindrà convidats com Joan Isaac o VerdCel.
3/III. LUZ DE GAS. 21 HORES

projecció és una oportunitat anualment
única:
Benpar només Diario
permet l’exhibició
FRECUENCIA:
del film –tret de casos excepcionals– el 26
de febrer
de cada
any. Aquest mateix dia,
O.J.D.:
115774
però de l’any 1963, mare i fill, la Victòria i
un Carlos
adolescent,
E.G.M.:
561000van veure junts El
procés, d’Orson Welles, i tot va canviar en
la vida
de tots dos.CITAS
El futur cineasta va deSECCIÓN:
cidir aquell dia dedicar-se al cinema, i la
seva mare li va donar suport incondicionalment. El film de Benpar es mou entre

de Bach (2007): és una obligació. Dimecres tindrà lloc a la Filmoteca de Catalunya una trobada entre Albert Serra, el catedràtic de Comunicació Audiovisual Josep Maria Català, el director de fotografia
Tomàs Pladevall i Esteve Riambau, director de la mateixa institució, per intentar
una cosa impossible: delimitar la figura de
Portabella. La trobada anirà precedida
per la projecció d’uns curts del director.
28/II PERE PORTABELLA. 18.30 HORES. FILMOTECA.

ROSALÍA & REFREE
PALAU DE LA MÚSICA
1/III. 21.30 HORES

Va ser una de les sensacions de l’escena musical espanyola des del
moment que el seu disc
Los Ángeles va veure la
llum l’any passat. Amb
aquesta obra la cantant
catalana Rosalía demostrava no ja les seves
esplèndides i polifacètiques condicions vocals,
sinó una decisió i afany
de risc indiscutibles.
Combinant la tradició
flamenca i l’experimentació, Rosalía va tenir
des del primer moment
l’estreta col·laboració
del guitarrista, músic i
productor Raül Fernández, Refree. L’àlbum va
anar seguit d’una gira
triomfal –admirable
combinació de poder
escènic i entrega musical– que ara arriba
a la fi en una vetllada
al Palau de la Música
dins del festival Guitar
BCN.

CRISTINA GALLEGO / ARXIU

Clàssica
MARICEL CHAVARRÍA

L’ÒPERA VA AL CINEMA. El Liceu retransmet
des de la Rambla a 350 cinemes de 16 països. Amb la producció de Romeu i Julieta
de Gounod que té ara a la cartellera, el
Gran Teatre bat el seu rècord i es consolida com una de les institucions pioneres en
la difusió d’òpera en viu sota el paraigua
de Live in Cinemes i la distribució de Rising Alternative. La soprano Aida Garifullina i el tenor Saimir Pirgu protagonitzen
aquesta versió del clàssic de Shakespeare
amb muntatge de Stephen Lawless i direcció musical de Josep Pons, que es veurà sobretot a França (197 cinemes) i Espanya (86). A Catalunya arriba a 24 sales.
27/II 19.45 HORES

GRIGORI SOKOLOV ARA ÉS HAYDN. Un dels
més grans pianistes vius torna per onzena
vegada consecutiva al cicle Palau Piano. Si
Sokolov només ofereix vuitanta recitals a
l’any, Barcelona és entre les seves places

Teatre
predilectes. Aquest any interpreta Haydn
(sonates 32, 47 i 49) i 4 Impromptus de
Schubert. Cal sentir-ho per creure-ho.
28/II PALAU DE LA MÚSICA 20.30 HORES

EL QUE CAL ÉS ESTIMAR... LA CONTEMPORÀNIA

Dos conjunts capdavanters com ara el
sextet vocal Neue Vocalsolisten de Stuttgart i l’ensemble Crossing Lines col·laboren per primera vegada, a iniciativa del
cicle Sampler Sèries de L’Auditori i la
Musik der Jahrhunderte de Stuttgart. El
concert està dedicat a l’alemany Michael
Beil, referent de la composició musical en
formats audiovisuals, de qui tocaran
obres per a sextet vocal, dos pianos, ensemble, electrònica i vídeo: dues estrenes
nacionals (Dle Drei i Doppel) i una d’absoluta. A més sonarà l’obra vocal Glas, d’Enno Poppe, i Table talk, d’Andreas Eduardo
Frank, per a traductors, interruptors i vídeo. I una altra estrena mundial: Gustom,
d’Óscar Escudero.
3/III. L’AUDITORI. SALA ORIOL MARTORELL 20 HORES
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JUSTO BARRANCO

MÀGIA I HUMOR INTERNACIONAL. Dins del cicle Dimarts màgic, aquesta setmana és el
torn del canadenc Shawn Farquhar, dues
vegades campió del món gràcies un espectacle que barreja màgia i humor.
SALA JOAN BROSSA. LA SECA. 27/II. 20.30 HORES

nada, un conill amb fòbia a Spiderman, un
eslàlom a ritme de David Bowie, ratlles de
coca... És Fuga de conills, comèdia agredolça de Martina Cabanas que té com a
protagonistes dos actors i un dj que es
guanyen la vida fent d’animadors en festes infantils o punxant en bars de mala
mort.
SALA ATRIUM. DE L’1/III AL 25/III

UNA NIT AMB MOLLY BLOOM. Àngels Bassas

és Molly Bloom, l’heroïna infidel de l’Ulisses de Joyce que en una nit d’insomni deixa fluir lliurement els seus pensaments
més íntims a propòsit del sexe, el matrimoni, les relacions de parella i el transcurs del temps, mentre el seu marit dorm
a l’altre costat del llit. El nou muntatge de
La nit de Molly Bloom, amb dramatúrgia
de José Sanchis Sinisterra, està dirigit per
Artur Trias.

SOPANT AMB DONALD TRUMP. Sergi Cervera

DOS ACTORS I UN DJ DE TERCERA REGIONAL. Un

interpreta Donald Trump, i Mingo Ràfols,
Kim Jong-un, a The Trumps, comèdia musical de Xavi Morató (text) i Joan Olivé
(música) que situa la visita secreta del líder de Corea del Nord a la Casa Blanca per
dirimir els seus problemes amb el president dels EUA i evitar una guerra nuclear.
Mònica Macfer és Melania Trump, Joan
Olivé interpreta un majordom, i també hi
ha cameos de Mont Plans (Merkel), Dafnis Balduz (Macron), Lloll Bertran (May)
o Txabi Franquesa (Putin), entre d’altres.

dj que punxa Bach a les quatre de la mati-

TEATRE DEL RAVAL. A PARTIR DE L’1/III.

SALA MUNTANER. DEL 28/II AL 25/III

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 15

O.J.D.: 20056

TARIFA: 1961 €

E.G.M.: 115000

ÁREA: 311 CM² - 37%

SECCIÓN: POLITICA

25 Febrero, 2018

‘Els segadors’,
de Pau Casals a Antoni
Ros Marbà
El Parlament va adoptar oficialment l’himne
fa 25 anys i l’última versió és del 2006
A.B.
BARCELONA

Els segadors van rebre els reis d’Espanya en diversos actes oficials dels
Jocs Olímpics de Barcelona, al costat de la Marxa reial. Va ser una fórmula oberta que va permetre que
els monarques, titulars del Comtat
de Barcelona i tots els blasons catalans, incorporessin com a pròpia la
diversitat nacional catalana.
Els segadors va esdevenir himne
nacional de Catalunya de facto a finals del segle XIX; la Generalitat republicana li va atorgar el rang oficial, l’any 1934, però no va ser formalment legislat pel Parlament fins a la
llei del 25 de febrer del 1993, avui fa
25 anys. Als articles 8.1 i 8.4 de l’Estatut del 2006 ja hi figura com a
“símbol nacional”.
La història arrenca quan mossèn
Cinto recull un romanç tradicional
sobre el Corpus de Sang, al tombant
del 1863-64. Milà i Fontanals l’incorpora a una recopilació de poemes
populars i Francesc Alió l’engalza a
la música deu anys després. Rafael
Subirachs en té una versió que gosaria afirmar que és la versió del romanç antic. La versió actual, amb
lletra d’Emili Guanyavents, recollia
aquell esperit i el feia assumible per
a la memòria.
Tot i la cantabilitat per síntesi de
la lletra de Guanyavents, que va deixar els 64 versos del romanç apòcrif

en 15, mai no va acabar de ser cent
per cent acceptada, sobretot pels paràgrafs que proclamen enfrontament. La incomoditat va fer sorgir
textos alternatius, entre d’altres, de
Ventura Gassol, Ramon Balasch i
Salvador Espriu. Ni tan sols els bellíssims versos d’Espriu van funcionar com a lletra de l’himne, però Marina Rossell els va cantar amb una altra música de Josep Tero, amb resultat preciós: “Si volíeu escoltar”
remet a l’“Escolta, Sepharad”.
Inspirada en la Diada del 1976

Musicalment, Els segadors ha tingut sort: han recreat la seva melodia
grans compositors, com Enric Morera, Pau Casals, Lluís Millet, Joan
Lamote de Grignon, Gabriel Brncic,
Salvador Mas i Antoni Ros Marbà,
autor de l’última versió oficial. Els
segadors és un himne podríem dir
que musicalment alternatiu per la
modalitat. El mestre Ros Marbà va
inspirar la seva partitura en mi menor en la versió del multitudinari
cor cívic dirigit per Oriol Martorell,
a la històrica primera Diada en llibertat del 1976. La versió de Ros
Marbà es va estrenar a la Diada del
2005 i la va enregistrar a l’Auditori, amb l’OBC i el Cor de Cambra del
Palau de la Música. Era el 12 de juliol del 2006, i el president Pasqual
Maragall, que li va fer l’encàrrec, hi
va assistir per beneir l’última versió
d’aquell romanç tradicional convertit en himne nacional.e

Desenes d’alcaldes es van concentrar al Parlament el 27 d’octubre per
celebrar la declaració d’independència. PERE TORDERA
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PALAU DE LA MUSICA CATALANA DE BARCELONA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 1914

TARIFA: 263 €

E.G.M.:

ÁREA: 105 CM² - 10%

SECCIÓN: LUNES

26 Febrero, 2018

Cantaires de
l'Orfeó rebutgen la
presència del Rei al
Palau de la Música

150 cantaries de diversos cors
de l'Orfeó Català van emetre
ahir un comunicat per mostrar
el seu "desacord" i "rebutjar"
la presència del rei Felip VI al
Palau de la Música. En concret,
li retreien el discurs del dia 3
d'octubre, que consideren "especialment greu i rebutjable"
perquè "va abonar la violència contra el poble català". En
aquest sentit, defensaven que
el Palau de la Música "ha estat
sempre un símbol de la lluita
per la llibertat i un lloc clau pel
catalanisme", i per això no volen que la seva història "sigui
humiliada" pel monarca.
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 1,15

O.J.D.: 24513

TARIFA: 2402 €

E.G.M.: 52000

ÁREA: 650 CM² - 56%

SECCIÓN: PORTADA

26 Febrero, 2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2,4-5

O.J.D.: 8076

TARIFA: 4454 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 1098 CM² - 122%

SECCIÓN: EN PORTADA

26 Febrero, 2018
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,12

O.J.D.: 5485

TARIFA: 1685 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 720 CM² - 80%

SECCIÓN: PORTADA

26 Febrero, 2018

Tensió en la
visita de Felip
VI a Barcelona
per inaugurar
el Mobile
EL MONARCA RECLAMA

«COOPERACIÓ INSTITUCIONAL»
PER MANTENIR LA FIRA A LA
CAPITAL CATALANA
CENTENARS DE PERSONES ES
MANIFESTEN A L’ENTORN D’UN
PALAU DE LA MÚSICA BARRAT
PELS MOSSOS  12
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,12

O.J.D.: 5485

TARIFA: 1685 €

E.G.M.: 30000

ÁREA: 720 CM² - 80%

SECCIÓN: PORTADA

26 Febrero, 2018
LA INAUGURACIÓ DEL MWC Felip VI va apel·lar anit a la «cooperació institucional» i al «compromís ferm» de les institucions perquè el MWC es
mantingui a Barcelona mentre a l’exterior del Palau de la Música, on es feia el sopar inaugural, centenars de persones protestaven contra el rei

La tensió marca la primera visita del
rei a Catalunya després de l’1 d’octubre
Felip VI aposta per la «cooperació institucional amb objectius clars i en beneﬁci de tots» en el seu discurs del sopar inaugural
del Mobile World Congress Colau titlla la rebuda al monarca d’«acte de vassallatge impropi d’una democràcia del segle XXI»
ACN

ACN/EUROPA PRESS BARCELONA

n La tensió va marcar la primera
visita del rei a Catalunya després
de l’ d’octubre, concretament pel
sopar d’inauguració del Mobile
World Congress (MWC), en el
qual va apostar per la «cooperació
institucional amb objectius clars i
en benefici de tots». Mentrestant,
a l’exterior els Mossos d’Esquadra
bloquejaven l’accés al Palau de la
Música, on es feia el sopar, entre
empentes a alguns manifestants i
consignes en contra de la monarquia. Així, Felip VI va apel·lar a la
«cooperació institucional» i al
«compromís ferm» de les institucions perquè el MWC es mantingui a Barcelona.
El monarca no va al·ludir a la situació política ni a l'-O, així com
tampoc a la polèmica per la seva
visita. Felip VI va defensar que la
cooperació institucional «amb objectius clars i en benefici de tots»
és una «clau evident» de l'èxit del
MWC i va dir que el compromís de
les administracions, corporacions
i companyies «ha de ser sempre
un propòsit essencial perquè la
trobada segueixi consolidant de
cara al futur la seva projecció i influència a tot el món» i ho continuï
fent des de Barcelona. Paral·lelament, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal,
també va apel·lar a la «col·laboració entre administracions».
En tot cas, el Govern espanyol
va qualificar d'«irresponsable i
sectària» la plantada feta pel president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, a Felip VI durant la rebuda oficial al monarca. Fonts de
l'Executiu van advertir que aquesta plantada, «injusta i mesquina»,
«posa en risc que Barcelona pugui
seguir acollint en el futur un esdeveniment global de tanta importància». Les fonts van avisar que
Barcelona «s'hi juga molt aquests
dies» i que caldria estar «tots units
i treballant junts» per garantir la
permanència del Mobile.
En aquest sentit, Carlos Grau,
director general de la fundació
Mobile World Capital Barcelona,
va negar que el Mobile World Congress es pugui ressentir de la polè-

EUROPA PRESS

Barcelona Detenen una persona per colpejar un mosso durant la protesta per la presència del rei
 Una persona va ser detinguda a la Via Laietana de Barcelona, a prop de l'oficina de Correus, pels agents dels Mossos d'Esquadra durant les protestes per la presència de Felip VI a Barcelona. L'home hauria agredit un mosso de la brigada mòbil d'aquest cos i va ser arrestat per atemptar contra un agent de l'autoritat. Centenars de persones van protestar pels carrers del centre de Barcelona des de quarts de sis de la tarda convocats pels Comitès de Defensa de la República i els
Mossos van blindar el Palau de la Música amb un fort dispositiu de seguretat. Unes 300 persones es van concentrar a la plaça Catalunya en suport del monarca.

mica relacionada amb la plantada
que algunes autoritats van fer al rei
al sopar inaugural. «No ens afecta», va afirmar durant el Mobile
Lunch, assegurant que ha constatat la «complicitat» entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat
i el Govern espanyol per fidelitzar
el congrés a la capital catalana i
aconseguir que l'edició que comença avui sigui «la millor de la
història». En aquest sentit, Grau va
assegurar que la ciutat i Catalunya
«s'hi juguen molt» i va destacar el
«compromís ferm» de GSMA per
mantenir el MWC a Barcelona fins
el  com a mínim, alhora que
va desitjar que aquesta vinculació
es pugui prorrogar durant més
anys.
Per la seva banda, l'alcaldessa
de Barcelona es va referir com a
«besamans» a la rebuda oficial de
Felip VI amb motiu del MWC i la
va qualificar d’«acte d'homenatge
i vassallatge impropi d'una democràcia del segle XXI». Per aquest
motiu, Colau va reiterar que no
participaria en la rebuda al monarca de la nit, tot i que sí que va
assistir al sopar posterior. Tampoc
participarà en la recepció d’avui,
però sí a la posterior inauguració
del congrés. A través del seu perfil

El dron s’incorpora
al dispositiu de
seguretat del MWC

Movistar Home
i el 5G de Huawei,
destacats del dia

 Els Mossos d’Esquadra incorporaran per primera vegada drons a l’ampli dispositiu de seguretat del Mobile
World Congress (MWC), que
comença avui a la capital catalana i realitzaran el primer
vol en espai aeri controlat.
Les aeronaus per control remot permetran obtenir
imatges aèries a temps real i
enviar-les a l’òrgan de coordinació dels Mossos, i podran enlairar-se després
d’haver realitzat un estudi
aeronàutic de seguretat i
d’haver desplegat un protocol intern d’actuació, a més
de comptar amb un agent
radiofonista encarregat de
la comunicació amb la torre
de control de l’aeroport de
Barcelona-el Prat i els pilots
titulats.

 Telefónica llançarà a Espanya a la propera tardor
Movistar Home, un nou dispositiu que integrarà a tots
els seus serveis la Intel·ligència Artificial (IA) del seu
assistent digital Aura i que
permetrà, entre altres coses, controlar la televisió
amb la veu. La companyia
xinesa Huawei també ha
presentat novetats al Mobile
World Congress, i ha anunciat el primer dispositiu de
terminal comercial que admet l’estàndard NSA de telecomunicacions establert per
l’associació 3GPP per la nova
tecnologia mòbil 5G, la seva
CPE 5G amb la qual la companyia tecnològica xinesa
prepara l’escenari per a la
propera generació de connectivitat sense fil.
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de Facebook, l’alcaldessa va reclamar que el monarca espanyol ha
de poder ser «criticat i qüestionat»
com «qualsevol càrrec públic», sobretot perquè «no és un càrrec
electe democràticament».
Llibertat limitada
Colau també va mostrar preocupació perquè «la llibertat d'expressió s'està limitant», i considera que
d'aquesta manera «s'intenta que
la figura del rei sigui intocable i
que tota crítica sigui feta des de la
por». L'alcaldessa va tornar a justificar la seva absència a les rebudes oficials pel «discurs duríssim»
del monarca del dia  d'octubre,
en què va «avalar la línia repressiva
en lloc d'intentar apaivagar el conflicte i aportar serenitat».
El president del grup municipal
del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va acusar l'alcaldessa de fer un «boicot» a la ciutat i
convertir-se en una «kamikaze»
contra la mateixa per plantar el Rei
en la recepció oficial. En una piulada a les xarxes socials, Fernández Díaz va criticar durament la
«irresponsabilitat que no té límit»
de Colau i va afirmar que els adversaris de Barcelona «tenen en
Colau la millor aliada».
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La taula presidencial del sopar,
amb Felip VI, Colau i Torrent,
entre d’altres. EUROPA PRESS

Tens retorn del Rei a Catalunya


VA PRESIDIR EL SOPAR INAUGURAL DEL MOBILE WORLD CONGRESS MENTRE MILERS DE
MANIFESTANTS REBUTJAVEN LA SEVA PRESÈNCIA I ALGUNES AUTORITATS NO EL REBIEN 16
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La tensió marca la primera visita del
Rei a Catalunya després de l’1 d’octubre

Felip VI aposta per la «cooperació institucional amb objectius clars i en beneﬁci de tots» en el seu discurs del sopar inaugural
del Mobile World Congress Colau titlla la rebuda al monarca d’«acte de vasallatge impropi d’una democràcia del segle XXI»
■ La tensió va marcar ahir la primera visita del Rei a Catalunya
després de l’ d’octubre, concretament per al sopar d’inauguració
del Mobile World Congress, en el
qual va apostar per la «cooperació
institucional amb objectius clars
i en benefici de tots». Mentrestant,
els Mossos d’Esquadra bloquejaven l’accés al Palau de la Música,
on es celebrava el sopar, entre empentes a alguns manifestants i
crits en contra de la Monarquia.
Felip VI va apel·lar a la «cooperació institucional» i al «compromís ferm» de les institucions perquè el Mobile World Congress es
mantingui a Barcelona. El monarca no va fer cap al·lusió a la situació política catalana ni a l’-O, així
com tampoc a la polèmica per la
seva visita. Felip VI va defensar
que la cooperació institucional
«amb objectius clars i en benefici
de tots» és una «clau evident» de
l’èxit del MWC i va dir que el compromís de les administracions,
corporacions i companyies «ha de
ser sempre un propòsit essencial
perquè la trobada segueixi consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món» i
ho continuï fent des de Barcelona.
Paral·lelament, el ministre
d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, també va
apel·lar a la «col·laboració entre
administracions».
En tot cas, el Govern espanyol
va titllar d’«irresponsable i sectària» la plantada realitzada pel president del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, a Felip VI durant la rebuda oficial al monarca (sí que
van assistir, en canvi, al sopar que
es va fer tot seguit al mateix lloc, al
qual no hi eren alguns alts càrrecs
del Govern de la Generalitat).
Fonts de l’Executiu van advertir
que aquesta plantada, «injusta i

EUROPA PRESS

ACN

ACN/EUROPA PRESS/DdG BARCELONA

Barcelona Detenen una persona per colpejar un mosso durant la protesta per la presència del Rei
 Una persona va ser detinguda a la Via Laietana de Barcelona, prop de l’oficina de Correus, pels agents dels Mossos d’Esquadra durant les protestes per la presència de Felip VI a Barcelona. L’home hauria agredit un mosso de la brigada mòbil d’aquest cos i va ser arrestat per atemptar contra un agent de l’autoritat. Centenars de persones van protestar pels carrers del centre de Barcelona des de quarts de sis de la tarda convocats pels Comitès de Defensa de la República i els
Mossos van blindar el Palau de la Música amb un fort dispositiu de seguretat. Unes 300 persones es van concentrar a la plaça Catalunya en suport del monarca.

mesquina», «posa en risc que Barcelona pugui seguir acollint en el
futur un esdeveniment global de
tanta importància». Les mateixes
fonts van avisar que Barcelona
«s’hi juga molt aquests dies» i que
caldria estar «tots units i treballant
junts» per garantir la permanència del Mobile.
Tot i això, Carlos Grau, director
general de la fundació Mobile
World Capital Barcelona, va negar
que el certamen es pugui ressentir
d’aquesta polèmica. «No ens afecta», va afirmar durant el Mobile
Lunch, assegurant que ha constatat la «complicitat» entre l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat
i el Govern espanyol per fidelitzar
el congrés a la capital catalana i
aconseguir que l’edició que comença avui sigui «la millor de la
història». En aquest sentit, Grau
va comentar que la ciutat i Catalunya «s’hi juguen molt» i va destacar el «compromís ferm» de

El Govern central
qualifica de «sectària
i irresponsable» la
plantada de les
autoritats al monarca

GSMA per mantenir el MWC a
Barcelona fins al  com a mínim, alhora que va desitjar que
aquesta vinculació es pugui prorrogar durant més anys.
L’alcaldessa de Barcelona es va
referir com a «besamans» a la rebuda oficial de Felip VI amb motiu del Mobile World Congress i la
va qualificar d’«acte d’homenatge
i vassallatge impropi d’una democràcia del segle XXI». Per aquest
motiu, Colau va reiterar que no

participaria en la rebuda al monarca de la nit, tot i que sí que va
assistir al sopar posterior, en el
qual compartia taula amb el monarca, amb Roger Torrent i amb
autoritats del govern estatal. Colau tampoc participarà en la recepció d’avui, però sí a la posterior
inauguració del congrés. A través
del seu perfil de Facebook, va reclamar que el monarca ha de poder ser «criticat i qüestionat» com
«qualsevol càrrec públic», sobretot perquè «no és un càrrec electe
democràticament».
Llibertat limitada
Colau també va mostrar preocupació perquè «la llibertat d’expressió s’està limitant», i considera que així «s’intenta que la figura
del Rei sigui intocable i que tota
crítica sigui feta des de la por».
L’alcaldessa va tornar a justificar
la seva absència a les rebudes oficials pel «discurs duríssim» del

monarca del  d’octubre, en què
va «avalar la línia repressiva en
lloc d’intentar apaivagar el conflicte i aportar serenitat».
El president del grup municipal
del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va acusar l’alcaldessa de fer un «boicot» a la ciutat i
convertir-se en una «kamikaze»
contra la mateixa per plantar el
Rei en la recepció oficial del Mobile World Congress. A les xarxes
socials, Fernández Díaz va criticar
durament la «irresponsabilitat
que no té límit» de la batlle de la
ciutat comtal i va afirmar que els
adversaris de Barcelona «tenen
en Colau la millor aliada».
Paral·lelament, el candidat de
JxCat, Carles Puigdemont, va assegurar que Felip VI serà «benvingut a la República de Catalunya
com a màxima autoritat d’Espanya quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el passat mes
d’octubre».

Els Mossos d’Esquadra incorporen el
dron al dispositiu de seguretat del MWC

Movistar Home, el 5G de Huawei i el
Matebook X Pro, els destacats del dia

 Els Mossos d’Esquadra incorporaran
per primera vegada drons al dispositiu de
seguretat del Mobile World Congress
(MWC) que comença avui a Barcelona i
realitzaran el primer vol en espai aeri
controlat. Les aeronaus per control remot
permetran obtenir imatges aèries a
temps real i enviar-les a l’òrgan de coordinació policial, i podran enlairar-se després d’haver realitzat un estudi aeronàutic de seguretat i d’haver desplegat un

 Telefónica llançarà a Espanya la pròxima tardor Movistar Home, un nou dispositiu que integrarà en tots els seus serveis
la Intel·ligència Artificial (IA) del seu assistent digital Aura i que permetrà, entre altres coses, controlar la televisió amb la
veu. Huawei també ha presentat novetats
al Mobile World Congress i ha anunciat el
primer dispositiu de terminal comercial
que admet l’estàndard NSA de telecomunicacions establert per l’associació 3GPP

protocol intern d’actuació, a més de
comptar amb un agent radiofonista encarregat de la comunicació amb la torre de
control de l’aeroport de Barcelona-El Prat
i els pilots titulats. Mentrestant, el recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona ja
respira Mobile World Congress. Centenars de persones es van acostar ahir a la
seu de la fira. El Congrés té previst acollir
més de 108.000 assistents des d’avui fins
al dijous 1 de març.
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per a la nova tecnologia mòbil 5G, la seva
CPE 5G, amb la qual la companyia tecnològica xinesa prepara l’escenari per a la propera generació de connectivitat sense fil.
La mateixa companyia també ha presentat el MateBook X Pro, un portàtil ultralleuger que porta a l’extrem la tendència
d’eliminar els marcs a les pantalles dels
ordinadors. Té 13,9 polzades i la proporció
del monitor amb el seu marc és del 91%. A
més, amaga la webcam sota el teclat.
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Aspecte dels voltants de la Via Laietana, amb manifestants contra Felip VI, ahir a la tarda ■ ANDREU PUIG

L’actuació policial al Palau
provoca cinc ferits lleus
CORDÓ · Fortes mesures de seguretat impedeixen l’accés a tota la Via
Laietana COPS · Els Mossos contenen els manifestants amb càrregues
DETINGUT · A una persona se l’acusa d’haver agredit efectius policials
M.J. Jordan
BARCELONA

“É

rem al davant del Palau
de la Música quan uns
vint policies ens han
dit amablement que
marxéssim, i ho hem fet, però
una mica més enllà hem vist com
algunes persones que no volien
sortir rebien cops i queien a terra”, explicaven a aquest diari
dues senyores, la Montse i la Maria, que havien anat a protestar

contra Felip VI tan d’hora que encara no s’havia establert el fort
perímetre policial que encerclava
el Palau de la Música.
Eren les 18.30 hores quan se
les feia sortir pel carrer Comtal, el
mateix lloc on poc abans hi havia
hagut un altre episodi conflictiu:
“Hem vist venir cap a nosaltres
uns quants policies que, amb càrregues i empentes, obligaven la
gent a marxar més lluny. Jo anava amb la meva nena”, deia l’Oliver, vestit amb una dessuadora
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groga. “Han tret les porres i han
demanat identificació a la primera filera”, explicava un fotògraf.
Les càrregues dels Mossos per
contenir els manifestants que intentaven accedir a la Via Laietana van provocar cinc ferits lleus,
que van ser atesos per ambulàncies, entre els quals hi havia la regidora de la CUP a Barcelona María José Lecha, que es va queixar
per Twitter de l’actuació policial.
Els Mossos van detenir una persona per haver atacat presump-

tament agents policials.
Tot l’accés a la Via Laietana estava bloquejat per furgonetes policials i efectius antidisturbis. A
tocar de la plaça Urquinaona, des
de les 17 hores, hi havia molts
ciutadans convocats pels CDR armats amb cassoles i xiulets, cantant Els segadors i cridant Fora
el Borbó! i Fem República. La Teresa, que venia de Roda de Ter,
duia una safata amb nanses i flors
gravades: “He fet tantes cassolades que he comprovat que aquesta és la que millor sona”, deia al
costat del Jaume, de 67 anys, que
tenia les mans ennegrides de tant
fer sonar les tapes de cassola: “Al
rei no l’hem votat i, amb tot el que
està passant, que no ens queda
ni una pensió digna, jo m’avergonyeixo de tenir DNI espanyol.”
—————————————————————————————————————————

A la plaça de la Catedral
es van produir escenes de
tensió entre unionistes i
independentistes
—————————————————————————————————————————

Als carrers que van a parar a
la Via Laietana s’aplegaven centenars de manifestants amb bufandes grogues i cartells republicans, fins i tot a la part baixa, per
on anaven arribant els vehicles
oficials, que eren xiulats amb
molta força. Quan va arribar el
rei, es va sentir l’himne de Riego
des d’un balcó. El carrer Joaquim
Pou era ocupat per un grup de
persones amb banderes espanyoles i de Tabàrnia que entonaven
crits de Puigdemont, a prisión.
La convivència entre independentistes i unionistes va ser pacífica, excepte en algun moment,
com ara quan van confluir a la
plaça de la Catedral, que van haver de ser separats pels Mossos.
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Fredor institucional i cridòria al
carrer per rebre Felip VI al MWC

Barcelona
ACN
El rei Felip VI va arribar ahir al Palau de la Música on s'oferia el sopar de gala en la vigília d'una nova
edició del Mobile World Congress
(MWC), en una vetllada ben diferent a la de l'any passat: amb el so
de fons de crits i cops de cassola i
amb l'absència, entre d'altres, de
Carles Puigdemont, ara president
cessat pel 155 i que està a Brussel·les junt amb Comín, Ponsatí,
Puig i Serret.
Acompanyat de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i del
delegat a Catalunya, Enric Millo,
el monarca va passar pel "besamans" i quan va finalitzar, no es
va produir la fotografia de grup
que sí hi va haver l'any passat,
amb Felip VI, Puigdemont, Sáenz
de Santamaría i Ada Colau. L'alcaldessa ja havia anunciat que
no participaria a la rebuda oficial,
així com el president del Parlament, Roger Torrent. Tots dos sí
que van ser al sopar, i quan va
finalitzar el discurs del Rei, Colau
va aplaudir, i Torrent, no.

FOTO: Enric Fontcuberta (EFE) / Durant les protestes per la presència de Felip VI es van produir enfrontaments, amb alguns ferits i un detingut

Felip VI va apel·lar a la "cooperació institucional" i al "compromís ferm" de les institucions
perquè el Mobile World Congress
es mantingui a Barcelona. Ho va
fer durant el discurs al sopar de
gala que va provocar protestes a
les portes del Palau de la Música contràries a la seva presència
arran del seu discurs del 3 d'octubre. El Borbó, però, no va fer cap
al·lusió a la situació política catalana, ni a l'1-O, així com tampoc a
la polèmica per la seva visita.
El Rei va defensar, en català,
que la cooperació institucional
"amb objectius clars i en benefici
de tots" és una "clau evident" de
l'èxit del MWC i va dir que el compromís de les administracions,
corporacions i companyies "ha de
ser sempre un propòsit essencial
perquè la trobada segueixi consolidant de cara al futur la seva projecció i influència a tot el món" i
ho continuï fent des de Barcelona. Felip VI va ser l'encarregat de
finalitzar els parlaments de les
institucions del sopar de gala del
MWC. Un sopar que va generar
polèmica en els darrers dies no
només al carrer -on es van produir mobilitzacions i alguns moments de tensió- sinó també a
nivell institucional després que
l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament,

FOTO: C.P. (EFE) / Colau i Torrent, que va seure davant del Rei al sopar
FOTO: Lídia Sabaté / La manifestació de Lleida, enfilant cap a Renfe
Roger Torrent, anunciessin que no
assistirien al besamans al monarca. Tot i això, tots dos sí que van
participar del sopar, on se'ls va
poder veure asseguts davant de
Felip VI i Soraya Saénz de Santamaría. Malgrat la seva presència,
Torrent no va aplaudir el discurs
del monarca. En línies similars
al Rei es va expressar el ministre
d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, que va posar
el congrés com un bon exemple
de "col·laboració entre el sector
públic i privat però també entre
les diferents administracions". El
ministre va assegurar que Espanya és juntament amb Canadà un
dels països "més descentralitzats"

i per això va insistir que "l'esforç"
del Govern central però també
dels "regionals" és clau perquè
les coses "vagin bé".
De la seva banda, l'alcaldessa
de Barcelona va manifestar que
l'edició d'enguany té un significat
especial perquè deixa enrere "un
any que no ha estat fàcil per a Catalunya, Espanya ni el món" i va
posar en valor que, un cop més,
la capital catalana "ha demostrat
la seva resiliència, força i determinació per tirar endavant". Va
definir Barcelona com una ciutat
"innovadora i plural" i ha dit que
està, més que mai, "dedicada a la
llibertat d'expressió i la defensa
dels drets humans".
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Cassolada a tota Catalunya
per protestar per la
presència del monarca

La "gran cassolada" convocada per Òmnium Cultural i l'ANC
contra la presència de Felip VI a
Barcelona va arrencar poc abans
de les 21.00 hores i va omplir
pobles i ciutats d'arreu de Catalunya amb un so eixordador provocat per cassoles, xiulets, botzines, clàxons i objectes diversos,
en rebuig al monarca "per haver donat suport a la repressió

policial contra votants pacífics
l'1-O". Els concentrats van lluir
llaços i bufandes grogues, pancartes reclamant "llibertat presos polítics" i estelades. A Lleida,
la cassolada popular va aplegar
desenes de persones a la plaça
de la Pau, davant la delegació
del Govern, i van anar fins a
Renfe amb una pancarta on es
llegia: "La República és dona".
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CAP AL NOU GOVERN

FOTO: Júlia Pérez (ACN) / Felipe VI llegó con cara de circunstancias al Palau de la Música

Protestas
en la calle
y plante de
autoridades
ante el Rey
La visita de Felipe VI a Barcelona de ayer motivó varias manifestaciones de protesta y una
cacerolada en toda Catalunya.

El director del Mobile no se
deja llevar por las amenazas
de la Moncloa de llevárselo
La ANC prepara una gran
x
Diada' el 11 de marzo para
exigir la formación del Govern
| PÁGINAS 3-5 Y EDITORIAL PÁG. 7
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Escridassada reial

PROTESTA · Monumental
casserolada de rebuig a la
presència de Felip VI a Catalunya

FLEGMA · El monarca obvia la FERMESA · Torrent llueix el
tensió i defensa la cooperació per llaç groc a la taula presidencial
mantenir el MWC a Barcelona
i no aplaudeix el discurs del rei

El cordó policial no va silenciar la protesta pacífica i sorollosa contra la presència del rei Felipe VI ■ EFE
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El rei Felip VI fa l’orni
PLANTADA El monarca espanyol
obvia la tensió institucional i defensa
la cooperació per mantenir el MWC
a Barcelona ESCRIDASSADA
Monumental cassolada de rebuig
a la presència del Borbó a Catalunya
Emili Bella
BARCELONA

Felip VI l’Escridassat va
sentir l’enorme cassolada
i la xiulada de milers de
catalans que van protestar per la seva presència
a Barcelona en el marc de
la inauguració del Mobile
World Congress (MWC).
Tot i que no va veure la
pancarta que denunciava
l’existència de presos polítics penjada al balcó del
davant del Palau de la Música, on se celebrava el sopar de benvinguda del congrés, perquè va entrar pel
lateral, el monarca va percebre l’escridassada, que
traspassava les parets i es
colava fins a l’escalinata.
En el discurs, el Borbó
no va fer cap referència a
la situació política ni a la
plantada institucional en
el besamans de recepció
per part de les principals
autoritats que el 155 no ha
engarjolat o enviat a l’exili.
Es va limitar a defensar la
“cooperació institucional”
per al manteniment del
MWC a Barcelona, després que el govern espanyol culpés el president
del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, de ferne perillar la continuïtat.
Tots dos van seure a la
–molt masculina– taula
presidencial amb el monarca al davant, a prou
distància per no haver de
parlar, però no van rebre’l
a la porta. El llaç groc de la
solapa de Torrent, que no
va aplaudir el rei, era l’únic
de la taula. Qui sí que va
reverenciar Felip VI en el
besamans va ser l’alcaldessa socialista de l’Hospi-

Roger Torrent i Ada Colau, a
la taula presidencial del sopar
de benvinguda del MWC, amb
el rei i Sáenz de Santamaría al
davant ■ EFE / QUIQUE GARCÍA

talet, Núria Marín, i el president de la Cambra, Miquel Valls. A la porta, també l’esperava el major dels
Mossos, Ferran López.
Felip VI va lloar l’“èxit”
de col·laboració institucional per fer possible el Mobile i va apostar perquè es
“continuï consolidant de
cara a una projecció i una
influència mundials, i ho
faci des d’aquí mateix, des
de Barcelona, candidata
per donar cabuda al centre
tecnològic europeu que
desenvolupi la tecnologia
5G”. En un discurs en an—————————————————————————————————

Torrent va lluir un
llaç groc a la taula
presidencial i no
va aplaudir el rei
—————————————————————————————————

glès, en català i en castellà,
el rei va obviar l’evident
tensió institucional i l’absència forçosa del president de la Generalitat.
No cal dir que no es va
disculpar per haver beneït
l’¡A por ellos! contra els
votants del referèndum de
l’1-O en el seu discurs televisat del 3 d’octubre, un
dels motius pels quals rebia l’escridassada. El principal absent, Carles Puigdemont, deia via Twitter:
“Felip VI serà benvingut
a la República de Catalunya com a màxima autoritat d’Espanya quan demani perdó pel seu paper inconstitucional el mes d’octubre passat.”
El govern espanyol va
deplorar l’actitud “irresponsable i mesquina” de
les institucions catalanes,
va qualificar d’“insolència” la plantada i va adver-

tir que “estan posant en
risc que Barcelona pugui
continuar sent la seu d’un
esdeveniment global de
tanta importància” com
és el MWC, segons fonts
de La Moncloa.
Colau va defensar la llibertat d’expressió en el
seu parlament, però la
contundència la va deixar
per a les xarxes socials:
“En una democràcia avançada, qualsevol càrrec públic, el rei també, ha de poder ser criticat i qüestionat. I més si no és un càrrec elegit democràticament, sinó hereditari. Per
tot això, avui i demà coincidiré cordialment amb el
rei, però no participaré en

el besamans, que, com el
mateix nom indica, és un
acte d’homenatge i vassallatge, impropi d’una democràcia del segle XXI.”
Mariano Rajoy s’ho va
perdre. La vicepresidenta
espanyola, Soraya Sáenz
de Santamaría, acompanyava el monarca en el sopar, per a uns 200 convidats, i avui ho farà en l’acte
d’inauguració del congrés.
Altres assistents a l’àpat
eren el ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal; el delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i el director general de l’entitat
organitzadora del MWC
(GSMA), Mats Granryd.
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Les mostres de rebuig
ja havien començat al matí amb la del vicepresident
de l’Assemblea Nacional
Catalana, Agustí Alcoberro, que es va referir al rei
com a persona non grata
per a l’entitat. Un grup de
cantaries de l’Orfeó Català
va emetre un comunicat
per lamentar la presència
del rei al Palau de la Música. Li retreuen el discurs
del 3-O, “especialment
greu i rebutjable” perquè
“va abonar la violència
contra el poble català”.
Era la primera vegada
que Felip VI tornava a trepitjar Catalunya després
de l’escridassada de la manifestació posterior als

atemptats de l’agost, però
sobretot era el primer cop
que venia al Principat després del discurs que avalava les càrregues policials
del referèndum. No en va,
el Palau estava fortificat,
amb el cordó policial ben
lluny i la Via Laietana buida. Al llarg de la tarda, els
Comitès de Defensa de la
República (CDR) van escampar la cassolada per la
capital. Hi va haver diverses càrregues policials
–amb almenys un detingut–, i a la nit es repetien. A
partir de les nou del vespre,
els carrers del país van viure una cassolada massiva i
una claxonada multitudinària. El Borbó sopava. ■
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L’APUNT
Quin fracàs
el seu, majestat

B

arcelona no ha estat mai
una ciutat de cortesans,
ni de súbdits a la Corona
borbònica. La cort que es mou
a Madrid entre ministeris, casernes i recepcions reials té
pocs representants catalans, i
tampoc no han aconseguit gaires èxits. En el fons sempre són
empresaris dubtosos per la seva
catalanitat. Sospitosos de no fer
prou en l’adhesió a la Corona o
ridiculitzats pel seu vassallatge.
Una gran part de Catalunya,
que en algun moment va ser joancarlista, va deixar de respectar el successor de la Corona
borbònica després del 3 d’octubre. Felip VI va entrar al Palau
de la Música entre crits, cassolades i l’Himne de Riego. L’himne del Trienni Liberal i les dues Repúbliques, escrit contra
l’absolutisme de Ferran VII. La
situació creada era paradoxal,
amb la inauguració del congrés
tecnològic més important del
món entre paraules a favor de
la col·laboració entre administracions, a favor de la flexibilitat i la capacitat d’adaptació
empresarial, dels emprenedors
i de la llibertat mental per fer
front al futur. Paraules del segle XXI amb primitivisme polític del segle XIX. A fora, peticions de llibertat dels presos polítics i de retorn de les institucions, rebuig d’una monarquia
castrense i càrregues policials
d’uns Mossos en mans del ministeri de l’Interior. Felip VI
podia haver estat el rei de l’Espanya confederal i ho serà del
retrocés de la democràcia espanyola i la humiliació de la majoria política catalana. Quin
fracàs vital i polític. Però no pateixi, que ningú dels que l’envolten l’hi dirà. Todo en orden,
Su Majestad.

ESTHER VERA
DIRECTORA
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Manifestants contra la presència del rei davant del cordó policial. PERE VIRGILI

La finestra indiscreta i
republicana a la Via Laietana
Un veí fa sonar l’‘Himne de Riego’ per rebre el rei
Crònica

Cridòria
Els crits de
XAVIER CERVANTES
“Fora el
BARCELONA
Borbó!” es
barregen
olta secreta, amb el repic
molta secreta. de cassoles

“M

Aquí,
allà,
molta secreta”, diu un treballador d’un supermercat a la Via
Laietana, just davant del carrer Comtal. De sobte passen mitja dotzena de
cotxes negres. És el seguici de Felip
VI arribant al Palau de la Música, i des
d’un balcó de la Via Laietana sona
l’Himne de Riego, l’himne republicà,
mentre repiquen les cassoles de l’edifici i també les dels manifestants que
ja porten gairebé tres hores darrere
les tanques que han muntat els Mossos d’Esquadra al carrer Comtal. Uns
minuts més tard sona Fora el Borbó,
la cançó de Valtonyc per la qual l’Audiència Nacional primer i el Tribunal
Suprem després han condemnat el
raper per injúries i calúmnies greus a
la Corona. La de Valtonyc, però, no se
sent tan bé com l’himne republicà.
Per als veïns de la Via Laietana el
silenci només pot significar dues coses: que el semàfor per als vehicles
està vermell o que la policia ha tallat
el carrer perquè hi ha manifestació.
Ahir a les quatre de la tarda manava
el brogit del trànsit, però l’ambient
no era el d’un diumenge normal.
Tots els carrers que menen al Palau
de la Música estaven tallats al trànsit, tot i que encara no als vianants.
Passejant per Sant Pere Més Alt, i
mentre un treballador netejava els
vidres de la porta principal del Palau, alguns ciutadans fotografiaven
la façana del davant, guarnida amb
globus grocs i dues pancartes: “Som

Dispositiu
El treballador
d’un súper
es queixa de
l’excessiva
presència
policial
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República” i “Llibertat presos polítics”. A pocs metres, una altra façana lluïa més missatges de benvinguda al monarca que al vespre havia
quedat a sopar al Palau de la Música amb amics, coneguts i gent que no
voldria conèixer per inaugurar entaulats el Mobile World Congress.
Aquests eren missatges en anglès:
“Catalonia is not Spain” i “Welcome
to the Republic of Catalonia”.
Els Mossos actuen

Cap a les cinc de la tarda arriba el silenci. Per la Via Laietana només pugen i baixen vehicles policials. El silenci el trenca una remor, gent que
crida “Llibertat”. Els Mossos comencen a desallotjar el carrer, hi ha
moments de resistència, però aconsegueixen fer recular la gent fins al
carrer Comtal, i allà s’hi estaran omplint la tarda, el vespre i la nit de
més brogit que fúria, tot i que no es
pot negar la ràbia antiborbònica de
la cridòria. Des d’una finestra decorada amb senyeres i pancartes demanant la llibertat dels presos polítics i a favor de Valtonyc, les vistes
permeten contemplar una Via Laietana que s’ha convertit en una zona
més impenetrable que el rostre de
Ryan Gosling jugant a pòquer. Però no hi ha barreres per al so. Potser
només les finestres del vehicle reial poden esmorteir un soroll que és
tot el contrari al “loor de multitudes”
que la propaganda voldria per rebre
el que després fa passar tot de gent
per la tradició del besamans.
“Molta secreta”, insisteix el treballador del supermercat. Són arreu, al costat de policies uniformats,
i qui sap si algun d’ells no deu haver
maleït haver-se deixat a casa els taps
per a les orelles. Repiquen les cassoles, un, dos tres. “Fora el Borbó”, criden des del carrer Comtal.e
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PROCÉS SOBIRANISTA

Les protestes contra
el rei marquen
l’inici del Mobile
Milers de persones surten al carrer
contra la primera presència del
monarca a Catalunya des de l’1-O

El president del Parlament, Roger
Torrent, i l’alcaldessa Ada Colau
van només al sopar i no a la recepció

LA MIRADA DEL REI

El rei Felip VI mira cap on són el president del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en el sopar
de benvinguda del Mobile World Congress poc després d’elogiar la “col·laboració institucional” en el seu discurs. QUIQUE GARCÍA / EFE
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PROCÉS SOBIRANISTA

El rei torna a Catalunya envoltat
de protestes al carrer
Milers de persones escridassen el monarca i les autoritats catalanes el planten al besamans
ALEIX MOLDES / OT SERRA
MARIA ORTEGA
BARCELONA

L’última vegada que va ser a Catalunya, a l’agost en la multitudinària
manifestació de rebuig als atemptats jihadistes, Felip VI va acabar escridassat per bona part dels assistents, que l’acusaven de connivència
amb el mercat armamentístic. Sis
mesos després, el rei ha tornat a Catalunya per donar suport al Mobile
World Congress (MWC) i la incipient indignació del mes d’agost es va
desfermar ahir als carrers del centre
de Barcelona. “Fora el Borbó” i “Som
gent de pau” són consignes que cridaven des de primera hora de la tarda centenars de persones que no
obliden el paper del monarca en el
referèndum de l’1 d’octubre. Felip
VI va preferir esquivar la polèmica
–que el govern espanyol havia atiat
durant el matí– i el seu discurs no va
fer referència a la situació política,
més enllà d’una apel·lació indirecta
a la col·laboració entre la Generalitat i l’Estat: “La cooperació institucional amb objectius clars i en benefici de tots és una clau evident de
l’èxit [del MWC]”.
Els manifestants –la majoria, sobiranistes– s’aplegaven al voltant de
la Via Laietana i als carrers adjacents al Palau de la Música, on es podien sentir nítidament els crits contra la monarquia i a favor de la llibertat dels presos polítics. Esperaven Felip VI, tot i que només el van
veure passar fugaçment en el comboi reial, format per mitja dotzena
de vehicles flanquejats a banda i
banda per furgons dels Mossos
d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana.
Els carrers s’havien blindat feia hores –amb alguns incidents entre la
policia i els manifestants– preveient
la protesta massiva que havien convocat els Comitès de Defensa de la
República. A les 21 h se’ls va sumar
una sonora cassolada arreu del país.
Precisament pel carrer Comtal es
van incorporar a la mobilització un
centenar de persones amb banderes
d’Espanya i pancartes a favor de la
monarquia, convocats per la Plataforma por Tabarnia. La tensió entre
els uns i els altres es va allargar durant alguns minuts davant l’atenta
mirada dels cossos policials.

representació institucional de la Generalitat. Amb el president, Carles
Puigdemont, a l’exili i el vicepresident, Oriol Junqueras, a la presó, els
alts càrrecs de l’executiu català es
van negar a compartir el sopar amb
el rei, a qui consideren avalador de la
repressió contra les institucions catalanes i contra els votants de l’1-O.
Fa tot just un any Puigdemont i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau
van ser els primers a rebre el monarca. Ahir aquest paper va ser per al
cap dels Mossos, Ferran López, que
va precedir la salutació del rei –que
arribava acompanyat per la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de
Santamaría– al ministre d’Energia
i Agenda Digital, Álvaro Nadal; al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo; al president de la
Cambra de Comerç, Miquel Valls; a
l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llo-

bregat, Núria Marín; al conseller delegat de GSMA, John Hoffman, i al
president del Banc Mundial, Jim
Yong Kim.
El president del Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de la capital catalana es van negar a participar
en el besamans i no es van trobar
amb Felip VI fins que el monarca ja
va ser fora dels focus de les càmeres.
“És un vassallatge impropi d’una
democràcia del segle XXI”, explicava Colau, que feia èmfasi en el fet
que no es tracta “d’un càrrec elegit
democràticament, sinó hereditari”.
Ella havia justificat divendres la seva absència en la recepció al rei tot
lamentant que no es mantingués
neutral en la disputa entre governs
per l’1-O i no mostrés empatia per
les víctimes de la repressió. També
va preferir allunyar-se de la polèmica en el discurs i es va limitar a dir

01

02

Sense autoritats catalanes

Era la segona vegada que el sopar
d’inauguració del MWC es feia al Palau de la Música i la primera sense
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Missatge
Felip VI
prefereix
esquivar la
polèmica
durant el seu
discurs al MWC
Unionisme
Partidaris
del rei es
mobilitzen
convocats per
la Plataforma
por Tabarnia

que Barcelona “és una ciutat de futur, plural, d’oportunitats per a tots
i que defensa els drets humans”. A
diferència de les 13 edicions anteriors que s’han fet a Barcelona, no hi
va participar el president de la Generalitat. Puigdemont, però, va penjar un missatge a les xarxes socials
en què afirmava que “el rei Felip VI
serà benvingut a la República de Catalunya com a màxima autoritat
d’Espanya quan demani perdó pel
seu paper inconstitucional el passat
mes d’octubre”.
Torrent –que no va prendre la paraula durant l’acte– va ser la màxima
autoritat del país en la inauguració i
l’únic de la taula presidencial que no
va aplaudir el discurs del monarca.
De fet, algunes fonts expliquen a
l’ARA que ni tan sols es van saludar.
En les jornades prèvies ja havia criticat l’actitud del rei, especialment pel
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missatge televisiu del 3 d’octubre i
pel fet que “no hagi dirigit ni una sola paraula al miler de ferits de l’1
d’octubre per l’actuació de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional”.
La Moncloa veu perillar el MWC

Els organitzadors del Mobile calculen que aquest any hi haurà
2.300 expositors i més de 170 delegacions internacionals, i que el
congrés tindrà un impacte de 471
milions d’euros sobre l’economia
catalana. Unes xifres que la Moncloa considera que perillen per actituds com les del president del
Parlament i l’alcaldessa de Barcelona. “Posen en risc que Barcelona
pugui seguir acollint un esdeveniment global de tanta importància”,
apuntaven al migdia fonts del govern espanyol, que consideraven
“deplorable, irresponsable i sectària” la posició de Torrent i Colau.
També feien seves les crítiques
des de Ciutadans. El president de la
formació, Albert Rivera, deia ahir
que “els colpistes [en referència a
Puigdemont i el seu Govern] són
els que haurien de demanar perdó”
i agraïa al rei el suport a Barcelona
i als “demòcrates catalans”.
La visita del rei a Catalunya encara no ha acabat, ja que avui visita les exposicions del MWC a la Fira de l’Hospitalet amb noves protestes convocades.e

Les crítiques a
Felip VI tensen
l’inici del Mobile
Felip de Borbó
REI D’ESPANYA

“La cooperació institucional
amb objectius clars i en
benefici de tots és una clau
evident de l’èxit. Aquest ha
de ser un propòsit essencial”

Carles Puigdemont
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Felip VI serà benvingut a
la República de Catalunya
quan demani perdó pel seu
paper inconstitucional el
passat mes d’octubre”

03

Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

“Després de l’1-O, el rei no
ha tingut ni el més mínim
gest d’empatia cap a la
gent que va patir les
càrregues policials”

Mariano Rajoy
PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL

“Les actituds sectàries
posen en risc que
Barcelona pugui seguir
acollint el MWC”, opinaven
fonts de la Moncloa

01. Sobiranistes i unionistes
encarats per la figura del rei.
PAU BARRENA / AFP 02. La policia va
blindar l’entorn del Palau de
la Música. PERE VIRGILI 03. Felip VI
en la recepció oficial abans del
sopar. QUIQUE GARCÍA / EFE
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puesto a conceder
en aras del buen
idad del MWC en
residente de la Geuigdemont, quien
ntó directamente
ey en Cataluña. A
sociales, PuigdeRey Felipe VI será
ública de Cataluutoridad de Espadón por su papel
pasado mes de oc.
que sucedió ayer
tarde ayer dista
de lo que suele ser
al en las recepcioMWC. Aún inclumedio de una imte tensión polítiy cuando la
alitat había anunde convocar el rede octubre, el Rey
ente Puigdemont
recepción oficial,
u de la Música. Se
ente y la intervent orilló cualquier
ce meses después
el contexto polítipeor. Lo que no ha
yo de Don Felipe a
a al margen, sigue
Barcelona.

EFE

REUTERS

independentistas y los Mossos, cerca de la Vía Layetana

Los CDR intentan boicotear el acto con una
concentración que, merced al gran dispositivo
de seguridad, se salda con varias cargas policiales

La tensión
vuelve a las calles
J. HIERRO/A. CABEZA BARCELONA

Las convocatorias de los CDR tuvieron su respuesta y los aledaños del
Palau de la Música se blindaron con
un fuerte dispositivo policial que, al
cierre de esta edición, no llegó a derivar en grandes incidentes más allá
de momentos de tensión y puntuales
cargas. En la zona se congregaron colectivos independentistas y grupos
que, como respuesta a los primeros,
querían mostrar su apoyo al Rey.
Horas antes del acto, los Mossos
cortaron totalmente la Vía Layetana
para evitar problemas y centenares
de personas se fueron acumulando
ante las vallas colocadas por los antidisturbios de los Mossos en cada
una de las vías de acceso a la zona
bloqueada. En esos puntos se vivieron forcejeos y cargas puntuales que
se saldaron con diecinueve contusionados. Fuentes del Servicio de Emer-
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gencias Médicas detallaron que las
lesiones, leves, se produjeron cuando los mossos recomponían las vallas del operativo. Además, los mossos
detuvieron a un hombre por agredir
a los agentes.
En el flanco soberanista, se vieron
carteles sobre los presos políticos,
material para una cacerolada –que
se escuchó de manera desigual por
toda la ciudad–, esteladas y muchos
lazos amarillos. «Libertad presos políticos», «Fuera las fuerzas de ocupación» o «Somos República» fueron
los cánticos más repetidos por los
grupos. Los partidarios del Rey se
congregaron a primera hora de la tarde. Tabarnia, que inicialmente tenía
prevista su primera manifestación
en Barcelona y que la anuló a raíz del
MWC, acabó estrenándose con una
concentración que congregó a unas
500 personas.
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EL REY INSTA A LA
UNIÓN INSTITUCIONAL
PARA QUE EL MOBILE
SIGA EN BARCELONA
El desplante de Colau y Torrent a Don Felipe y la
tensión
t
ió en las
l calles,
ll que se salda
ld con diecinueve
di i
contusionados
co tus o ados y u
un dete
detenido,
do, a
amenazan
e a a
la continuidad del evento en la Ciudad Condal
[Editorial y páginas 16-17]
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Foto: Francisco Gómez / Casa S.M. el Rey

Felipe VI conversa con Mats
Granryd, director general
de GSMA, en la cena de
inauguración del Mobile
World Congress. Colau,
que no recibió al Monarca,
sí se sentó a su mesa
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Mobile World Congress

Don Felipe pide cooperación
institucional para que
el MWC siga en Barcelona
·Plante de Colau y Torrent al Rey
y tensión en la calle con un detenido
y diecinueve contusionados
·El congreso reclama estabilidad
para continuar en la Ciudad Condal
ÀLEX GUBERN/JESÚS HIERRO
BARCELONA

l Mobile World Congress
(MWC) como ejemplo de
lo que el «compromiso y
la colaboración» entre administraciones pueden
conseguir. El Rey Don Felipe, en su primera visita a Cataluña
desde que el 27 de agosto encabezase
la manifestación tras los atentados de
las Ramblas y Cambrils, presidió ayer
en el Palau de la Música de Barcelona
la cena de inauguración oficial del
MWC, un acto institucional marcado
por la tensión política y el boicot de la
alcaldesa de la ciudad, del presidente
del Parlament y de los representantes
de la Generalitat a su presencia.
Si las circunstancias políticas se colaron en el interior del Palau, en el exterior, cientos de manifestantes convocados por los llamados Comités de
Defensa de la República (CDR) rodearon las calles adyacentes enarbolando «esteladas» en medio de un fortísimo dispositivo policial. Se produjeron forcejeos entre manifestantes y
los Mossos d’Esquadra. Al cierre de
esta edición se contaron diecinueve
contusionados, atendidos por los sanitarios, y un detenido. No es la mejor
imagen que podía transmitir Barcelona a los organizadores de un evento
que ya han advertido de que la continuidad del acontecimiento depende
de que se garantice la estabilidad.

E

Espaldarazo
En contraste con la tensión política,
las «caceroladas» y la imagen, de nuevo, de manifestantes enfrentándose a
agentes antidisturbios, Don Felipe realizó un discurso que se escuchó como
un espaldarazo de la Corona, y en concreto de su persona, a la continuidad
de un evento al que siempre ha apoyado desde que se celebra en la capital catalana, desde 2006. Don Felipe,
de manera rotunda, abogó por que Barcelona siga siendo en los años venideros la capital mundial del móvil: «El

Las claves

471

Millones de euros de impacto
económico tendrá el congreso
de telefonía en el Área Metropolitana de Barcelona.

108.000

Asistentes procedentes de
más de 200 países pisarán este
año el certamen mundial, que
celebra su 13ª edición.

2023

Es el año en que acaba el
contrato vigente de la GSMA,
la organizadora del certamen,
con la ciudad de Barcelona. El
acuerdo terminaba este año y
se renovó por cinco años.

año que viene nos volveremos a encontrar».
En la única alusión de su discurso
que se pudo interpretar en clave política, Don Felipe señaló que el éxito del
MWC se debe en primer lugar a la ciudad de Barcelona, pero también, apuntó, a la cooperación entre las distintas
administraciones. «La cooperación
institucional con objetivos claros y en
beneficio de todos es una clave evidente de este éxito», apuntó el monarca.
De igual modo, y como si se tratase
de una advertencia de lo que puede suceder con el MWC si no se prolonga
esta cooperación y se dispara la tensión política, Don Felipe añadió que
«este compromiso firme de nuestras
administraciones, corporaciones y
compañías debe ser siempre un propósito esencial para que este encuentro –en alusión al Mobile– siga consolidando de cara al futuro su proyección e influencia a todo el mundo; y lo
haga desde aquí mismo, desde Barcelona». Esta parte del discurso fue leída en catalán, en una intervención en
la que también usó el castellano y el
inglés, este de forma mayoritaria.

Capital 5G
Entre los desplantes de los representantes catalanes y las protestas en el
exterior –audibles desde el interior del
Palau de la Música–, el apoyo de Don
Felipe a la continuidad del MWC resonó con claridad en el interior del coliseo modernista. El Rey defendió también la candidatura de Barcelona a albergar el centro tecnológico europeo
que desarrollará la tecnología 5G. Junto a las alusiones concretas al MWC y

El Gobierno ve «irresponsable» y
«mezquino» el boicot de Colau y Torrent
El Gobierno criticó ayer con
dureza el intento de boicot de los
separatistas y populistas catalanes a la presencia en Barcelona
del Rey, que sin embargo estará
acompañado por el Gobierno. En
concreto, el ministro de Energía
estuvo a su lado en la cena de
bienvenida, y la vicepresidenta se
sumará hoy lunes al recorrido
inaugural. «El Gobierno deplora la
actitud irresponsable y sectaria
anunciada por determinados

cargos institucionales», señalaron
fuentes del Ejecutivo, en referencia al nuevo desplante al jefe del
Estado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente del
Parlamento autonómico, Roger
Torrent. «La presencia del Rey en
Barcelona simboliza el apoyo de la
Corona y del conjunto de España»
al Congreso Mundial del Móvil,
explicaron en el Gobierno. «Y por
extensión, al desarrollo y pujanza
de la economía catalana. Los
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a la capital catalana, Don Felipe hizo
hincapié en el lema de la edición de
este año –«Creando un futuro mejor»–
recordando que el desarrollo tecnológico sin desarrollo social no es sostenible. Al respecto, recordó el comprosmiso del congreso y de la entidad organizadora, la GSMA, con los objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU.
A la cena de inauguración oficial del
Congreso Mundial de Móviles asistieron en representación del Gobierno de
España la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría, y el ministro de Ener-

desplantes anunciados por ciertos
representantes institucionales,
además de injustos y mezquinos,
ponen en riesgo que Barcelona
pueda seguir albergando en el
futuro un evento global de tanta
importancia», adviertieron.
«Barcelona se juega mucho
estos días. Todo los ojos estarán
puestos desde mañana en el
Mobile World Congress (MWC) de
cuyo éxito dependerá la permanencia en Barcelona de la mayor
feria de tecnología móvil del
mundo, algo en lo que debiéramos
estar todos unidos y trabajando
juntos».
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El Rey presidió la cena. A su lado, la
vicepresidenta y el director del GSMA.
Enfrente, Torrent y Colau, de pie

Un manifestante durante la concentración de
Tabarnia, que reunió a unas 500 personas

EFE

gía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro
Nadal. Como habían anunciado, ni el
presidente del Parlamento catalán,
Roger Torrent, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quisieron recibir a
Don Felipe en la bienvenida institucional, aunque luego sí se sumaron a
la cena. La alcaldesa departió brevemente con el Rey antes de acceder a la
cena, y aplaudió su intervención. No
así Torrent, que lucía lazo amarillo.

tampoco estaba dispuesto a conceder
una tregua política en aras del buen
clima y la continuidad del MWC en
Barcelona fue el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien
desde Bruselas apuntó directamente
a la presencia del Rey en Cataluña. A
través de las redes sociales, Puigdemont apuntó. «El Rey Felipe VI será
bienvenido a la República de Cataluña como máxima autoridad de España cuando pida perdón por su papel
Colau y el «vasallaje»
inconstitucional el pasado mes de ocAntes de eso, la alcaldetubre».
sa se había reafirmado
Lo que sucedió ayer
Puigdemont
en su desplante al Monarpor la tarde ayer dista
Desde
Bélgica
se
ca, que justificó considemucho de lo que suele ser
suma al boicot y habitual en las recepciorando que la recepción
protocolaria al Rey, po- arremete contra el nes del MWC. Aún incluRey, al que exige so en medio de una impularmente conocida
como «besamanos», es
que pida perdón portante tensión políti«un vasallaje impropio
ca, y cuando la
de una democracia del siGeneralitat había anunglo XXI». También criticó que no se ciado su intención de convocar el retrate de «un cargo electo democráti- feréndum ilegal del 1 de octubre, el Rey
camente sino hereditario» y que no se y el entonces presidente Puigdemont
solidarizase con los heridos de las car- coincidieron en la recepción oficial,
gas policiales del 1 de octubre. Ya como también en el Palau de la Música. Se
parte de su discurso oficial ante los saludaron cordialmente y la interven200 asistentes a la recepción oficial, ción de Puigdemont orilló cualquier
Colau aludió a Barcelona como «una alusión política. Doce meses después
ciudad de paz y de solidaridad» que de aquella edición, el contexto polítiestá «totalmente comprometida con co es otro, sin duda peor. Lo que no ha
la libertad de expresión y los derechos cambiado es el apoyo de Don Felipe a
humanos».
un MWC que, política al margen, sigue
Quien decidió de manera clara que por el momento en Barcelona.
P.58

I. BAUCELLS

Uno de los momentos de tensión entre los grupos REUTERS
independentistas y los Mossos, cerca de la Vía Layetana

Los CDR intentan boicotear el acto con una
concentración que, merced al gran dispositivo
de seguridad, se salda con varias cargas policiales

La tensión
vuelve a las calles
J. HIERRO/A. CABEZA BARCELONA

Las convocatorias de los CDR tuvieron su respuesta y los aledaños del
Palau de la Música se blindaron con
un fuerte dispositivo policial que, al
cierre de esta edición, no llegó a derivar en grandes incidentes más allá
de momentos de tensión y puntuales
cargas. En la zona se congregaron colectivos independentistas y grupos
que, como respuesta a los primeros,
querían mostrar su apoyo al Rey.
Horas antes del acto, los Mossos
cortaron totalmente la Vía Layetana
para evitar problemas y centenares
de personas se fueron acumulando
ante las vallas colocadas por los antidisturbios de los Mossos en cada
una de las vías de acceso a la zona
bloqueada. En esos puntos se vivieron forcejeos y cargas puntuales que
se saldaron con diecinueve contusionados. Fuentes del Servicio de Emer-

gencias Médicas detallaron que las
lesiones, leves, se produjeron cuando los mossos recomponían las vallas del operativo. Además, los mossos
detuvieron a un hombre por agredir
a los agentes.
En el flanco soberanista, se vieron
carteles sobre los presos políticos,
material para una cacerolada –que
se escuchó de manera desigual por
toda la ciudad–, esteladas y muchos
lazos amarillos. «Libertad presos políticos», «Fuera las fuerzas de ocupación» o «Somos República» fueron
los cánticos más repetidos por los
grupos. Los partidarios del Rey se
congregaron a primera hora de la tarde. Tabarnia, que inicialmente tenía
prevista su primera manifestación
en Barcelona y que la anuló a raíz del
MWC, acabó estrenándose con una
concentración que congregó a unas
500 personas.
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LOS ORGANIZADORES DEL MWC SE QUEJAN DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA

El Mobile al Gobierno:
«Bromas las justas»
El ministro Nadal ha mantenido un contacto continuo durante el último año para
evitar que el evento deje Barcelona. «Lo de Colau no ayuda», aseguran en Moncloa

P_10
EFE

EL REY APELA A LA
COLABORACIÓN
INSTITUCIONAL
FRENTE AL BOICOT

El Rey presidió ayer en Barcelona la cena de inauguración
oﬁcial del MWC, un acto marcado por el boicot de la
alcaldesa y del presidente del Parlament, pese a lo que instó a
la «cooperación institucional en beneﬁcio de todos». P_10

REPARTO DEL NUEVO GOVERN

PARA DENUNCIAR LA REPRESIÓN

Puigdemont da a
un hombre de
Mas el control
de Interior P_16

Podemos pide
un Centro
de Memoria
Histórica LGTB P_18

El presidente chino Xi Jinping quiere
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Vuelve donde solía
FERNANDO RAYÓN
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ÁLVARO NADAL
El ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital también estuvo en la comitiva de
bienvenida al Rey y en la cena posterior

olía
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MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

ADA COLAU
La alcaldesa de
Barcelona no recibió
al Rey, pero sí asistió
a la cena y aplaudió
su discurso. Antes,
departió con él para
romper el hielo

ROGER TORRENT
Como había anunciado,
el presidente del
Parlament plantó al
soberano a su llegada
al Palau y, a diferencia
de Colau, no aplaudió
su discurso en la cena

Ninguna autoridad catalana recibe a Felipe VI en la inauguración del Mobile World Congress

El Rey ignora la provocación
y pide «cooperación ﬁrme»
Evita entrar en la polémica con la alcaldesa de Barcelona y los independentistas y destaca la
importancia de una «colaboración institucional» para garantizar la continuidad del evento
F. Martínez / I. Granados - Barcelona
Felipe VI ha vuelto a Barcelona
seis meses después de su última
visita, la que realizó con motivo de
la manifestación en repulsa de los
atentados terroristas, el pasado
mes de agosto, en la que aguantó
estoicamente los ataques e insul-

tos. Desde entonces, sobre todo
tras el referéndum ilegal del 1O, el Rey se ha mostrado en sus
discursos muy crítico con el
órdago independentista, que
ayer marcó su estancia en la
Ciudad Condal. Su visita estuvo
rodeada de una campaña de
acoso y boicot, a la cual se su-

maron las principales autoridades institucionales, como la alcaldesa, Ada Colau, o el presidente
del Parlament, Roger Torrent,
que se negaron a estar presentes,
ayer, en el acto de recibimiento al
Monarca con motivo de la inauguración del Mobile World Congress en el Palau de la Música de

P.60

Barcelona. Tampoco le recibió
ningún representante de la Generalitat.
Este domingo fue uno de sus
regresos más difíciles a la comunidad catalana por el contexto
político que se vive en Cataluña .
Don Felipe quiso mantenerse
ajeno a la polémica o los ataques,
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España
SÁENZ DE SANTAMARÍA

FELIPE VI

La vicepresidenta del Gobierno encabezó la
comitiva de bienvenida a Felipe VI y se sentó a
su derecha en la cena en el Palau

El Rey, con gesto serio, presidió ayer en el Palau
una incómoda cena tras los desplantes de
las autoridades catalanas

ENRIC MILLO
El delegado del
Gobierno en Cataluña
fue una de las
autoridades que recibió
al Rey a su llegada al
Palau de la Música

ÁLVAREZ-PALLETE
El presidente de
Telefónica fue uno de
los empresarios que
asistió a la cena previa
a la inauguración
del MWC en la mesa
presidencial

El éxito del
Congreso se
lo debemos al
compromiso y
la colaboración del
Gobierno
central, la
Generalitat de
Cataluña y al
Ayuntamiento
de Barcelona.
La cooperación institucional en
beneﬁcio de
todos es una
clave de este
éxito»

11

incluso a las manifestaciones en
su apoyo, como la de Tabarnia.
que también las hubo. Desde
Zarzuela eran conscientes de que
la visita no sería tranquila y podría darse una imagen al exterior
de falta de estabilidad política,
pero también de que la presencia
y el apoyo del Rey al Congreso
eran vitales para su continuidad
en suelo español.
Así que, Don Felipe únicamente se centró en ensalzar la estabilidad de Barcelona, de Cataluña
y de España en una intervención
en la que apeló a la colaboración
institucional para que el «éxito
continuado» que supone la presencia del Congreso en nuestro
país se mantenga.
Lo hizo, concretamente, cuando pronunciaba su discurso en
catalán (lo intercaló con el inglés
y el español, como es costumbre
en él), apuntando que dicho éxito
«se lo debemos al compromiso y

la colaboración entre el Gobierno
central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona», olvidándose por un momento de los desplantes recibidos en los últimos días y centrándose en el respeto institucional.
La clave de ayer era esa imagen
de estabilidad y dejar a un lado
los enfrentamientos políticos.
Según dijo Felipe VI, ese reconocimiento y prestigio internacional que se ha ganado la Ciudad
Condal con el Congreso tecnológico se debe, principalmente, a
una «cooperación institucional
con objetivos claros y en beneﬁcios de todos». Por ello, hizo hincapié en que «ese mismo compromiso ﬁrme de nuestras administraciones, corporaciones y compañías debe ser siempre un propósito esencial para que este encuentro siga consolidando de
cara al futuro su proyección e
inﬂuencia en todo el mundo; y lo
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Cifras

6
meses han
pasado desde la
última visita de
Felipe VI a
Barcelona. Fue
en agosto, tras
los atentados

haga desde aquí mismo, desde
Barcelona». Y no sólo para que el
Mobile siga en la Ciudad Condal,
sino también para apoyar a Barcelona como «candidata para albergar el Centro Tecnológico
Europeo que desarrolla la tecnología 5G», lo que convertiría a la
ciudad, a la comunidad y al país
en uno de los centros de innovación del viejo continente en el
ámbito de esta tecnología.
Fue su única mención a esa
necesaria colaboración entre administraciones en todo su discurso, ya que cuando se dirigió al
público en inglés y en castellano
únicamente hizo referencia a la
importancia del Mobile, de la
tecnología y a no perder el rumbo
de los avances para situarse en la
senda del progreso y el bienestar.
Y se despidió conﬁando en que «el
próximo año, nos reuniremos una
vez más en este evento para construir un mundo mejor juntos».

Y pese a la tensión...
aplausos mutuos
La espantada del presidente del
Parlament, Roger Torrent, y la
alcaldesa de Barcelona, Ada
Colau, dejó ayer al mayor de los
Mossos, Ferran López, como
única autoridad catalana en
la comitiva de recepción a
Felipe VI. Como habían
anunciado, ni el sucesor de
Forcadell ni la regidora hicieron
acto de presencia, aunque sí
asistieron posteriormente a la
cena con el Rey en el Palau de la
Música. Su comportamiento, sin
embargo, fue bien distinto.
Mientras Colau se acercó a
departir brevemente con el
Monarca antes del comienzo de
la cena, Torrent en ningún
momento intentó el deshielo
con Felipe VI. Ya en la mesa, los
gestos también evidenciaron
esas actitudes contrapuestas de
las dos autoridades. La alcaldesa de Barcelona aplaudió el
discurso del Rey ante los
asistentes a la cena. El presidente del Parlament, por contra, ni
siquiera se inmutó y obvió
refrendar sus palabras –una
intervención fundamentalmente en inglés, pero que también
incluyó frases en español y
catalán– con cualquier tipo de
aplauso. En todo caso, Torrent y
Colau tuvieron que afrontar el
«papelón» de compartir mesa y
mantel con el Rey tras desairarle
públicamente por su papel tras
el referéndum ilegal del 1-O.
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España
La opinión

Vuelve
donde solía

MIQUEL GONZÁLEZ/SHOOTING

ADA COLAU
FERNANDO RAYÓN

V

uelve el Rey a Cataluña. Y vuelve con ruido
nacionalista. Como
durante sus últimas visitas.
Porque incluso los independentistas quisieron
convertir los actos de
homenaje a las víctimas del
terrorismo en propaganda.
¡Qué bien quedaron
retratados!
Vuelve el Rey y la propaganda no da marcha atrás.
Tampoco la actitud de
algunos medios de comunicación que replicaron ayer
las frases irrespetuosas de
un ex presidente huido; o
las manifestaciones contra
la visita. Y vuelve también a
pesar de los gestos de
desprecio. El Rey fue a
Barcelona cuando ni
siquiera los Mossos
garantizaban su seguridad
en aquel acto de las
Ramblas, y no va a dar
marcha atrás ahora porque
dos políticos independentistas pretendan convertir su
regreso en algo conﬂictivo.
Ada Colau y el presidente
del Parlament, Roger
Torrent, no recibieron a
Don Felipe aunque luego sí
que asistieron a la cena en
el Palau de la Música. Pero
ni siquiera estas ausencias
pudieron empañar la
primera visita del soberano
a Cataluña tras el 1 de
octubre. Y no la pueden
empañar porque el Rey,
cuando va a Cataluña, está
en su casa. Hubo concentraciones contra la visita. Pero
también favorables a ella.
La sociedad civil se ha
despertado y no va a tolerar
más manipulación. Lo
mostró en las urnas y ahora
en la calle.
Vuelve el Rey donde solía. A
la comunidad que más ha
visitado desde su proclamación. Y vuelve, para ayudar,
para intentar que el
congreso más importante
que acoge la ciudad no salga
por piernas, y también para
demostrar que la Constitución y la ley siguen siendo el
único referente para la
convivencia en España.
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La alcaldesa de
Barcelona no recibió
al Rey, pero sí asistió
a la cena y aplaudió
su discurso. Antes,
departió con él para
romper el hielo

ROGER TORRENT
Como había anunciado,
el presidente del
Parlament plantó al
soberano a su llegada
al Palau y, a diferencia
de Colau, no aplaudió
su discurso en la cena

Ninguna autoridad catalana recibe a Felipe VI en la

El Rey ignora l
y pide «cooper

Evita entrar en la polémica con la alcaldesa d
importancia de una «colaboración institucion
F. Martínez / I. Granados - Barcelona
Felipe VI ha vuelto a Barcelona
seis meses después de su última
visita, la que realizó con motivo de
la manifestación en repulsa de los
atentados terroristas, el pasado
mes de agosto, en la que aguantó
estoicamente los ataques e insul-

tos. Desde entonces, sobre todo
tras el referéndum ilegal del 1
O, el Rey se ha mostrado en sus
discursos muy crítico con e
órdago independentista, que
ayer marcó su estancia en la
Ciudad Condal. Su visita estuvo
rodeada de una campaña de
acoso y boicot, a la cual se su
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Protestes en una
ciutat blindada

Centenars de manifestants exigeixen alliberar
els presos i piquen cassoles contra el Rei
DANIEL G. SASTRE
BARCELONA

La primera visita del Rei a Catalunya
des dels fets polítics d’octubre no
va ser un camí de roses per al Monarca. Des de diverses hores abans
de la seva arribada al Palau de la
Música per participar en el sopar

de benvinguda del Mobile World
Congress (MWC), centenars de manifestants independentistes protestaven en un centre de Barcelona
blindat pels Mossos d’Esquadra. Lemes com «Llibertat per als presos
polítics», cassoles, llaços grocs i estelades es van fer omnipresents. Felip
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VI ja sabia que no tindria una rebuda institucional càlida. Ada Colau i
Roger Torrent van complir amb el
que havien anunciat i no van participar en el besamans –encara que
sí en el sopar posterior– en protesta
per l’«anòmala» situació política a
Catalunya. Tots dos van voler representar el malestar de part de la societat catalana amb el discurs del Monarca el 3 d’octubre, quan en la seva opinió es va posar al costat de les
tesis del Govern central en relació
amb el procés. L’única autoritat catalana que va saludar el Rei a l’arribar va ser el cap dels Mossos d’Esquadra, Ferran López.
Però ahir va poder veure que el
rebuig tenia ressò també al carrer.
Les protestes es van quedar lluny
dels números dels grans dies de l’independentisme, però centenars de

Concentració independentista a Sant Pere Més Alt.

persones es van congregar a la plaça d’Urquinaona i el carrer Comtal,
amb pots i xiulets. Els Mossos van
tallar la Via Laietana a les 17.30 hores, just quan els comitès de defensa
de la república havien convocat els
seus seguidors per impedir l’accés
al Palau de la Música.
Els serveis d’emergències van
atendre cinc ferits lleus perquè alguns dels manifestants van intentar
superar el cordó policial i els Mossos
van respondre «amb la mínima for-

Les topades
amb els Mossos
se salden amb
cinc ferits lleus
i un detingut
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ça indispensable», segons el cos. La
regidora de la CUP a Barcelona María José Lecha va denunciar que els
agents havien «amagat» el seu grup
del Rei «a cops de porra». A més, els
Mossos van detenir una persona per
haver agredit presumptament diversos agents.
Les protestes es van prolongar tota la tarda, i hi va haver moments de
tensió entre els manifestants independentistes i altres que, amb banderes espanyoles, recolzaven la visita
del Rei. Estaven en extrems oposats
de la plaça d’Urquinaona, i la tensió
va créixer quan alguns sobiranistes
–el grup més nombrós– es van acostar a la zona on hi havia els espanyolistes, molts d’ells arribats des
d’una concentració a la plaça de
Catalunya. Les topades, però, no van
passar a més. H
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L a

alcaldesa de Barcelona y el presidente
del Parlament no acudieron a la
recepción oficial a Felipe VI
pero sí a la cena posterior
El Gobíemo
avisó de que el «desplante mezquino»
puede poner en peligro el futuro en
Barcelona del MWC
SE DISPARAN L A S D U D A S

PÀGINA 4

Felipe VI compartió mesa con la alcaldesa de Barcelona y el presidente del
Parlament, minutos después de que ambos le plantaran en la recepción.
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#MobileWorldCongress

EL REY LLAMA
A COOPERAR
PESE AL
DESPLANTE

Colau y Torrent no asistieron a la recepción
prèvia para no saludar al monarca en la
inauguración del Mobile World Congress
R.A.
actualidad@20minutos.es/@20m

Era la primera vez que Felipe VI
acudia a Barcelona desde el intento de referèndum el pasado
1 de octubre. Lo hacía, ademàs,
después de unas elecciones
consecuencia del 155 y con la región sumida en uno de sus periodos de mayor inestabilidad
política, con Puigdemont autoexiliado mientras Junqueras y
Forn cuentan sus días en prisión. La visita de ayer del rey
coincidia con el arranque de
una de las citas de referencia
tecnològica a nivel mundial: el
Mobile World Congress (MWC).
Y a pesar de que la empresa organizadora se comprometió a
celebrarlo en la ciudad Condal
a cambio de que se garantizara
un entomo «seguro», el respaldo de los constitucionalistas y
los desplantes por parte de los
independentistas al rey Felipe
VI marcaran la jornada inicial.
Así, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ni el president
del Parlament, Roger Torrent,
ni ningún miembro de la Generalitat participaran en los saludos protocolarios al monarca

Protestas en
Barcelona

Latensión que se vivió
en los aledanos al Palau de la
Música, en el centro de Barcelona,conconcentraciones en contra de la visita del
rey, se saldó con cinco heridos leves, según datos del
SistemadeEmergencias
Médicas de Cataluna. Algunas personas resultaron heridas cuando losMossos recompusieron las vallas que
impedían el paso al lugar en
el que se celebraran los actos. Ademàs, hubo un detenido por agredir presuntamente alos agentes.

que preceden a la cena oficial
e inaugural del Mobile World
Congress, que se celebro en el
Palau de la Música. Esa recepción es una de las que marca estrictamente el protocolo real.
«Velaré siempre por el respeto
institucional, pero una cosa es
el respeto institucional y otra la
pleitesía», argumento Colau,
que sí asistió, no obstante, a la
cenay ala inauguración, aligual
que Torrent.
Con este desplante -que previsiblemente se repetirà hoy en
el Recinto de Fira Barcelonalos secesionistas expresaron
su rechazo a la postura que
adopto Felipe VI tras las cargas
policiales del primer dia fatídico de octubre. «Debo ser responsable delante de las miles de
personas que sufrieron cargas
durísimasy arbitrarias», expresó la líder de Barcelona en Comú tras comunicar a la Casa Real su ausencia. «Lafiguradel rey
debía haberse mantenido neutral, pero se posicionó con las tesis mas represivas».
En la cena inaugural, celebrada entre fuertes medidas de seguridad por las protestas de manifestantes en los aledanos del
edificio, Felipe VI ignoro las provocaciones secesionistas en su
discurso (en inglés, espanoly catalàn), en el que aseguró que la
«cooperación institucional en
beneficio de todos» había sido
una de las claves del MWC y apeló al compromiso «esencial» y
firme de todas ellas. Así lo manifesto frente a los 200 asistentes, entre los que destacan el
jefe de los Mossos, Ferran López,
miembros del Gobierno y personalidades internacionales como
el presidente del Grupo Banco
Mundial, Jim Yong King. Sí entra a calificar esas actitudes el
Ejecutivo central, que las tildó
de «desplante mezquino», antes
de advertir que sus atrevimientos ponían «en riesgo» que «Bar-

El rey Felipe VI (arriba), durante el saludo protocolario previo a la cena inaugural al que no
asistieron Roger Torrent ni Ada Colau. Todo ello mientras decenas de personas (abajo) se
manifestaban en los alrededores del Palau de laMúsica para mostrar su rechazo al monarca, EFE
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15.000

471

108.000

21

empleos generarà esta nueva edición, lo quesupone
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2.300 expositores, entre
ellos16empresascatalanas.
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màs baratas estàn las reservas hoteleras durante la cita
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celona pueda seguir albeigando
en el futuro un evento global
de tanta importancia», ya que el
Mobile World Congress se celebrarà hasta el jueves en Fira
Gran Via de L'Hospitalet bajo
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20M.ES/CATALUNYA
Puedes consultar esta y todas las

la atenta mirada de la empresa
organizadora, GSMA, que reafirmo su compromiso con la capital catalana hasta2023 a condición de un ambiente de estabilidad. «Barcelona se juega
mucho estos días porque todos
los ojos estaràn puestos en el
MWC, un evento en el que cargos catalanes y el Gobierno deberían estar unidos y trabajando juntos», senalaron fuentes
del Ejecutivo.
Muchos son los beneficiós
económicos derivados de esta
alianza para la economia local.
En esta edición se generaràn
15.000 nuevos empleos, lo que
supone un 13,6% màs que en
2017. Estos empleados surtiràn
las demandas de las 108.000
personas de màs de 200 países
que visitaràn próximamente las
2.300 empresas expositoras, entre las que se encuentran 16 catalanas. Por ello, el Gobierno insiste en que Cataluna y Espana deben impulsar y apoyar esta
cita «juntas».

noticias relacionadas con la actualidad
catalana a través de nuestra web.
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GRAN CITA DE LA TECNOLOGIA A BARCELONA

La policia catalan
justícia un informe qu
40.000 agents per im
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El Rei, Torrent, Colau i els principals representants institucionals, durant el sopar inaugural al Palau de la Música.
EFE / QUIQUE GARCÍA

El Rei demana unitat institucional
davant la plantada sobiranista
Felip VI inaugura el congrés del Mobile després
Centenars de manifestants exigeixen alliberar
d’una freda recepció i enmig del blindatge policial els presos i les cassoles tornen a ressonar a BCN
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El Rei demana unitat
perquè l’MWC
continuï a Barcelona
Felip VI destaca que
l’èxit de la fira és fruit de la
cooperació institucional
DANIEL G. SASTRE / LAURA PUIG
BARCELONA

l rei Felip VI va subratllar
ahir la «importància» i
«transcendència» del Mobile World Congress (MWC)
i va destacar que «la història d’aquest
congrés a Barcelona és la història
d’un èxit aconseguit al llarg d’anys
de treball». En el seu discurs en el sopar de benvinguda als participants a
la ﬁra celebrada al Palau de la Música, el Monarca es va centrar en la rellevància de la cita i va eludir mencions explícites a la situació política a
Catalunya. No obstant, sí que va llançar un avís a navegants: gran part
d’aquest triomf es deu a la «cooperació institucional» entre Govern central, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona, una collaboració fonamental perquè l’MWC
segueixi a Barcelona.
La presència del Rei a Barcelona per
primera vegada des de la destitució
del Govern havia generat gran expectació. Però Felip VI va preferir esquivar la polèmica política, i va centrar el
seu discurs en els beneﬁcis que el congrés reporta a Barcelona. No obstant,
la seva advertència al voltant de la necessitat de mantenir la col·laboració
perquè l’MWC segueixi celebrant-se a
Barcelona entronca amb les crítiques
de l’oposició a les protestes contra la
visita del Monarca.

E

CASSOLADA SONADA /

«La cooperació
institucional amb objectius clars i en
beneﬁci de tots és una clau evident
d’aquest èxit. Aquest mateix compromís ferm de les nostres administracions, corporacions i companyies
ha de ser sempre un propòsit essencial perquè aquesta trobada segueixi
consolidant de cara al futur la seva
projecció i inﬂuència a tot el món, i
ho faci des d’aquí, des de Barcelona»,
va manifestar el Monarca, mentre al
carrer tenia lloc una sonada cassolada, amb un ressò que va arribar ﬁns a
l’interior del Palau de la Música.
Pronunciat en anglès, castellà i
català –va fer l’avís sobre la importància de la col·laboració institucional en aquest últim idioma–, el discurs del Rei es va centrar en la rellevància del congrés per a la ciutat de
Barcelona, que té un «evident i di-

El Govern central avisa que
les plantades al Monarca
posen en perill el congrés

recte impacte sobre el progrés i el
benestar de milions de ciutadans».
«Aquesta és una cita clau que els barcelonins reben, conscients de la importància i transcendència de com
–i cap on– es mou la tecnologia digital mòbil en els nostres dies, i que ja
hi ha pocs àmbits de les nostres vides i de les nostres economies que

Felip de Borbó
CAP DE L’ESTAT

«La cooperació
institucional amb
objectius clars i
en beneﬁci de
tots és una clau
evident de l’èxit»
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

«El rei Felip VI serà
benvingut quan
demani perdó
pel seu paper
inconstitucional de
l’octubre passat»
Ada Colau
ALCALDESSA DE BARCELONA

«Som una ciutat
de pau i estem
compromesos
amb la llibertat
d’expressió i els
drets humans»

quedin al marge de la seva inﬂuència», va afegir.
La visita del Rei a Barcelona va estar acompanyada d’una tarda i nit
de concentracions a favor i en contra de la presència del Monarca, unes
mobilitzacions que en alguns casos
van derivar en càrregues policials.
També va generar una onada de reaccions polítiques, igualment a favor i en contra. El més matiner va ser
el president Carles Puigdemont, que
a través de Twitter va manifestar que
Felip VI «serà benvingut a la república catalana com a màxima autoritat
d’Espanya quan demani perdó pel
seu paper inconstitucional el mes
d’octubre». Puigdemont al·ludia al
discurs que va pronunciar el Monarca dos dies després del referèndum
de l’1 d’octubre en què va demanar
a l’Estat que asseguri l’«ordre constitucional i el normal funcionament
de les institucions» i va acusar l’expresident de «fracturar» i «enfrontar» la societat catalana.

El Rei saluda el conseller delegat del Mobile, John Hoffman.
RICARD CUGAT

PLANTADA INSTITUCIONAL / Ni l’alcaldes-

sa de Barcelona, Ada Colau, ni el president del Parlament, Roger Torrent,
ni cap representant de la Generalitat
van participar en la recepció oﬁcial a
l’arribada del Rei al Palau de la Música. Una plantada que el Govern central va qualiﬁcar d’«injusta i mesquina», alhora que va avisar que comportaments d’aquest tipus posen en
perill la permanència del congrés a la
ciutat.
Aquesta advertència, però, no va
modiﬁcar la decisió de Colau, que al
seu compte de Facebook es va ratiﬁcar en el seu rebuig al besamans per
considerar-lo «un acte de vassallatge impropi d’una democràcia del segle XXI». Durant el seu discurs en el
sopar de l’MWC, l’alcaldessa va subratllar que Barcelona és una ciutat
de futur, plural, d’oportunitats per a
tots i que «defensa els drets humans
i la llibertat d’expressió». Igual que
Colau, Torrent també va participar
ahir a la nit en el sopar de benvinguda. Van seure al costat del Rei, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz
de Santamaría; el ministre d’Indústria, Álvaro Nadal, i els principals
representants de l’organització de
l’MWC, entre altres. H
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Mossos i manifestants al carrer de Jonqueras.

Protestes en una
ciutat blindada
Centenars de manifestants exigeixen alliberar
els presos i piquen cassoles contra el Rei
DANIEL G. SASTRE
BARCELONA

La primera visita del Rei a Catalunya
des dels fets polítics d’octubre no
va ser un camí de roses per al Monarca. Des de diverses hores abans
de la seva arribada al Palau de la
Música per participar en el sopar

de benvinguda del Mobile World
Congress (MWC), centenars de manifestants independentistes protestaven en un centre de Barcelona
blindat pels Mossos d’Esquadra. Lemes com «Llibertat per als presos
polítics», cassoles, llaços grocs i estelades es van fer omnipresents. Felip
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La segona va ser Apple,

comercialitzar 214,9 milions
telèfons, amb una caiguda d
EFE / QUIQUE GARCÍA
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Concentració independentista a Sant Pere Més Alt.
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Benvingut Mobile World Congress

E

LS ciutadans de Barcelona, malgrat les tensions polítiques que han presidit les hores prèvies a la inauguració del Mobile World Congress, han de demostrar als més de cent mil
participants que és la ciutat d’acollida, oberta i amable
de sempre. Ho han fet cada any, des que aquest congrés
va aterrar a Barcelona fa dotze anys, i han de continuar
fent-ho perquè la ciutat s’hi juga el prestigi, la imatge
internacional i l’economia.
És una llàstima que la brillantor de l’inici d’un congrés tan important i de tanta transcendència per a la
ciutat, i per al conjunt del país, s’hagi vist entelada per
la discutible negativa del president del Parlament, Roger Torrent, i de l’alcaldessa Ada Colau, de no participar de la rebuda al rei Felip VI. La visita del Monarca,
com a cap d’Estat, amb independència d’altres consideracions, té com a objectiu principal reforçar la vinculació del Mobile World Congress amb la ciutat i amb
el país, i s’ha de valorar en aquest sentit. La decisió de
plantar el Rei en la benvinguda oficial suposa un error
inoportú per part d’aquestes autoritats, que, d’altra
banda, no van tenir cap inconvenient a participar després, juntament amb el mateix Monarca, en el sopar
institucional d’obertura del congrés, celebrat al Palau
de la Música.
Cal saber situar les accions polítiques i les protestes
en cada context adequat de manera que no perjudiquin
els interessos generals del país. Això competeix a les
autoritats en primer lloc i després també al conjunt
dels ciutadans. Cal esperar que aquest incident amb el
Rei, així com les protestes ciutadanes per la seva visita,
no tinguin conseqüències que vagin més enllà del simple simbolisme polític que s’ha pretès. Com se sap, ar-

ran de les tensions que ha suscitat el procés independentista, els organitzadors del congrés mundial de telefonia van expressar els seus dubtes sobre la
conveniència de continuar celebrant aquest important
esdeveniment a Barcelona si no es garantia l’estabilitat
en tots els àmbits. En aquest sentit cal dir també que no
ajuden gens les manifestacions i altres accions que es
puguin dur a terme per fer servir el Mobile World Congress com a instrument per internacionalitzar més els
problemes polítics de Catalunya.
En honor a la veritat, cal ressaltar el gran esforç que
ha fet la ciutat perquè l’edició d’aquest any sigui la millor de la història del Mobile. S’han cuidat tots els detalls, s’ha reduït a zero qualsevol indici de conflictivitat
en col·laboració amb els diversos sectors implicats i
s’han incrementat al màxim les mesures policials per
garantir la completa seguretat de tots els participants.
El conjunt de la ciutadania ha de comprendre la necessitat estratègica que el Mobile World Congress es
desenvolupi a la perfecció, i que els seus participants se
sentin com a casa, perquè es pugui mantenir la continuïtat d’aquest important esdeveniment a Barcelona.
La celebració aquí del congrés de telefonia és important pels beneficis econòmics que aporta al conjunt de
sectors de la ciutat, que sumen prop de cinc-cents milions d’euros, pels milers de llocs de treball que crea,
per la promoció internacional que comporta per a Barcelona, que aquests dies és present en els mitjans de
comunicació d’arreu del món, i per l’impuls generador
d’activitats d’alt valor tecnològic que suposen una garantia de progrés per al futur. És, doncs, fonamental
per a tothom que cadascú faci la seva part perquè tot
surti bé.

Frenar la tragèdia de Guta

M

ENTRE el Consell de Seguretat intenta
fer valer l’ambigu acord d’alto el foc
acordat diumenge a la matinada després de vèncer el veto rus, les tropes sirianes de Baixar al-Assad continuen castigant la població civil que resisteix sota la runa de Guta, un suburbi de Damasc on viuen 400.000 persones, feu de la
resistència contra el règim i que, des de fa una setmana, està sent bombardejat durament, amb més de mig
miler de morts, entre ells més d’un centenar de nens.
El règim sirià, en no fer cas de l’ordre de la comunitat
internacional d’un cessament del foc per motius humanitaris, hauria de ser objecte d’una demanda daP.71
vant els tribunals internacionals.

en la Segona Guerra Mundial. A finals del segle XX,
els bombardejos es van reiniciar als Balcans, amb Srebrenica com a símbol d’aquesta cruel pràctica. I al segle XXI, els ciutadans sirians d’Al-Raqqa, Al-Mayadin, Homs i Alep han estat les víctimes del martelleig
constant de la bomba arrasadora llançada des del cel o
des de la llunyana artilleria siriana, iraniana, russa o
turca. Ara és Guta la que pateix aquest assetjament.
Després de l’acord d’alto el foc, ahir helicòpters sirians van llançar bidons explosius i míssils terra-terra
sobre la població indefensa i van causar noves víctimes, davant l’horror de l’opinió pública mundial i la
ineficàcia dels seus representants en la comunitat internacional.
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La Moncloa troba sectària
la plantada a Felip VI
Els Mossos prenen el centre de Barcelona per les protestes

MANÉ ESPINOSA

Els Mossos van impedir als manifestants d’acostar-se als voltants del Palau de la Música
CARMEN DEL RIEGO
AITZIBER AZPEITIA
Madrid / Barcelona

El pols polític entre les autoritats
catalanes i el Govern espanyol,
l’últim episodi del qual va ser la
plantada al Rei del president del
Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
es va reflectir ahir als carrers amb
l’arribada del monarca a Barcelona. Mentre els líders polítics creuaven dures acusacions, al carrer,
els Comitès de Defensa de la República (CDR), l’ANC i Òmnium
Cultural van organitzar sorollosos comitès de no benvinguda i
cassolades per mostrar el seu rebuig a la presència de Felip VI, i la
Coordinadora per Tabàrnia va intentar contrarestar-ho amb una
concentració a la plaça Catalunya.
Elfortdispositiudeseguretatdesplegat pels Mossos va blindar la
zona i va evitar que els manifestants s’hi poguessin acostar.
El Govern del PP va voler prendre la iniciativa en la resposta a
l’actuació de Colau i Torrent i va
arremetre contra ells, acusant-los
detenirunaactitudsectàriaimesquina. Així, fonts de l’Executiu
van deplorar “l’actitud irresponsable i sectària” del president del
Parlament i l’alcaldessa de Barce-

lona, per unes insolències “injustes i mesquines”. A més, l’Executiu va advertir les autoritats catalanes que aquella actitud “posa en
risc que Barcelona pugui continuar allotjant un esdeveniment
global de tanta importància en el
futur ”.
Per al Govern de Mariano RaTOC D ’ ATE N C I Ó

L’Executiu de Rajoy
adverteix que l’actitud
de Colau i Torrent
posa en risc el MWC
CO L A U E S R E A FI RMA

L’alcaldessa reivindica
que en democràcia
la Corona ha de poder
ser criticada
joy, és incomprensible que es posi
en perill la continuïtat d’aquest
congrés per una qüestió partidista,imésquansegons ell,“Barcelona es juga molt aquests dies”, perquè tots els ulls estaran posats en
el MWC “l’èxit del qual dependrà
lasevapermanènciaaBarcelona”.
Segons la Moncloa, la presència
P.72

del Rei a Barcelona “simbolitza el
suport de la Corona i del conjunt
d’Espanya al Mobile World Congress” i, per extensió, al “desenvolupamentilapuixançadel’economia catalana”.
Malgrat les dures paraules del
Govern central, l’alcaldessa va ratificar la seva postura en un escrit
que va fer públic a les xarxes socials: “En una democràcia avançada
qualsevol càrrec públic, el Rei
també, ha de poder ser criticat i
qüestionat.Iméssinoésuncàrrec
elegit democràticament sinó hereditari. Per tot això, avui i demà
coincidiré cordialment amb el
Rei, però no participaré en el besamans que, com el seu mateix
nomindica,ésunacted’homenatge i vassallatge impropi d’una democràcia del segle XXI”.
A les crítiques al cap de l’Estat
s’hi va afegir l’expresident Carles
Puigdemont, des de Brussel·les.
“El rei Felip VI serà benvingut a la
república catalana com a màxima
autoritat d’Espanya quan demani
perdó pel seu paper inconstitucional el mes d’octubre passat”, va
tuitejar. Un missatge immediatament respost per Albert Rivera,
que, també a Twitter, va escriure:
“Els colpistes són els que haurien
CONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Centenars de manifestants rebutgen
la presència del Rei a Barcelona
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

de demanar perdó. Gràcies al cap d’Estat
per donar suport a Barcelona i ser al costat dels demòcrates catalans”.
La tensió política va tenir el seu reflex
als carrers, on independentistes i defensors de Tabàrnia es van increpar al centre de Barcelona, sense que la cosa anés a
més. A les 17 h els Mossos van tallar la Via
Laietana i tots els seus accessos mentre
centenars de manifestants es concentraven a la plaça Urquinaona i als carrers

Jonqueres, Ortigosa, Sant Pere més Alt,
Mare de Déu del Pilar, Verdaguer i Callís, Sant Pere més Baix, Comtal i l’avinguda Francesc Cambó. Amb cassons,
cassolesipaelles,culleresicullerots,xiulets, botzines, flautes, carraques i molt
groc, van protestar insistentment durant
tota la tarda per la presència del monarca. “Fora el Borbó” i “Presos polítics llibertat!” van ser les frases més corejades.
Es van viure alguns moments de tensió,
especialment al carrer Comtal, quan els
manifestants van intentar travessar el
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cordó policial i els Mossos van treure les
porres. El Sistema d’Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) va informar de
cinc ferits lleus. La Coordinadora per
Tabàrnia va aconseguir congregar mig
centenar de simpatitzants amb banderes
espanyoles. Els visques al Rei i a la Guàrdia Civil es van combinar amb els de
“Puigdemont a presó”. També es va registrar alguna picabaralla entre partidaris i detractors de la Corona quan els manifestants coincidien al carrer, però no
va passar de la batalla dialèctica.

Ivanka
Trump
p acomiada
PAÍS: España
els Jocs del desgel
g
PÁGINAS: 1,14-15
entre les dues Corees

Tres obres
desconegudes
g
de Dalí surten
a subhasta a
Londres

FRECUENCIA: Diario
O.J.D.: 106084

TARIFA: 56653 €

E.G.M.: 561000

ÁREA: 2053 CM² - 181%

SECCIÓN: POLITICA

ESPORTS 51

26 Febrero, 2018

CULTURA 35

Felip VI reclama compromís
institucional amb el Mobile
œEl Rei intercanvia opinions amb Colau œEls Mossos d’Esquadra blinden el
després de la plantada de l’alcaldessa
centre de Barcelona per les protestes

El MWC arrenca
amb el repte
de celebrar la
millor edició de
la seva història
 El congrés comença
aliè a la polèmica
política amb reforços
en seguretat i transport
El Mobile World Congress obre
avui oficialment les portes als
108.000 professionals desplaçats a
Barcelona en una edició que aspira
aconvertir-seenlamillordelaseva
història. Per primer cop no hi haurà protestes en el sector del transport, i la seguretat s’ha reforçat.

ENTREVISTA
JOSÉ MARÍA LASSALLE
Secretari d’Estat de la
Societat de la Informació
i Agenda Digital

MANÉ ESPINOSA

“Els gestos
d’inestabilitat
política no
ajuden
Barcelona”

Tensió política. El Rei va presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress al Palau de la Música, al qual sí que van
assistir Ada Colau i Roger Torrent, que portava un llaç groc a la solapa en suport dels polítics presos. POLÍTICA 14 i EDITORIAL

VIURE 1 A 4

La Xina perpetua
Xi com el líder més
poderós des de Mao

L’ANC
vol un
Govern
que “activi
la república”

 El Partit Comunista elimina el límit de
dos mandats per al president del país
El Partit Comunista xinès va
tancar ahir el disseny de l’estructuradepoderambladecisió
d’eliminar el límit de dos mandats per al president del país. La

 L’entitat insta a la
unitat independentista
i anuncia una marxa
per a l’11 de març

mesura aplana el camí perquè
Xi Jinping allargui el seu mandat més enllà del 2023 i es converteixi en el líder més poderós
des de Mao. INTERNACIONAL 3

POLÍTICA 16
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Arrenca una nova edició del Mobile World Congress

El Rei demana el compromís de les
institucions per blindar el Mobile
Colau saluda Felip VI en privat, però Torrent, amb llaç groc, se n’absté
Els dos costats
de la taula. El Rei

L A C RÒ N I CA

va presidir el sopar
al costat de la
vicepresidenta del
Govern central i del
director general de
GMSA, organitzadora del congrés.
Davant seien el
ministre Nadal,
Roger Torrent
i Ada Colau

Mariángel Alcázar
Barcelona

Ni la insubordinació institucional
ni les protestes de grups independentistes davant la presència del
Rei a Barcelona no van fer variar
el missatge del cap de l’Estat durant el sopar inaugural del Mobile
World Congress (MWC): la necessitat de la col·laboració institucional i el compromís de tots els
actors perquè Barcelona continuï
projectant-se al món, blindant la
celebració del congrés per als
anys vinents.
La presència del Rei a Barcelona per a la inauguració del MWC
és una de les cites fixes de la seva
agenda i que va dur a terme fins i
tot com a príncep d’Astúries.
Aquesta vegada la visita té lloc en
un context marcat pel buit a la
Generalitat i la insubordinació al
Rei, en la rebuda oficial, mantinguda per l’alcaldessa Ada Colau i
pel president del Parlament, Roger Torrent, per considerar que el
Monarca havia d’haver condemnat els incidents de l’1 d’octubre
en el seu missatge després de la
celebració del referèndum il·legal
per la independència.
Al carrer centenars de persones convocades pels Comitès de
Defensa de la República es van
concentrar per protestar per la
presència del Rei. Els Mossos van
tallar les vies adjacents al Palau
de la Música i van impedir l’accés
als manifestants, però el so dels
xiulets i les culleres contra les
cassoles es va sentir per tota la zona quan la caravana oficial es va
apropar a l’auditori.
El Rei va arribar de Madrid
acompanyat per la vicepresidenta
del Govern central, Soraya Sáenz
de Santamaría. Els dos van ser rebuts a les portes del Palau pel ministre d’Energia, Álvaro Nadal, el
delegat del Govern a Catalunya,
Enric Millo, i el director general
de GSMA, Mats Granryd. Ja dins
de l’edifici van saludar el Monar-

MANÉ ESPINOSA

Doble salutació
A les portes del
Palau, on havien
de ser-hi Colau i
Torrent, el Rei va
ser rebut pel
ministre Nadal i
el delegat Millo;
a l’interior, com
altres anys, pels
responsables del
MWC i altres
personalitats

FUTUR

El cap de l’Estat va demanar que el
MWC consolidi la seva projecció
i que ho faci des de Barcelona
APLAUSOMETRE

L’alcaldessa, a diferència del
president del Parlament, sí que va
aplaudir les paraules de Felip VI
QUIQUE GARCÍA / EFE
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presidenta del Govern i el director general del GSMA, Mats
Granryd, la societat que representa les principals operadores
de telefonia mòbil del món i amfitriona del sopar de benvinguda
juntament amb la Fundació Mobile World Capital Barcelona,
que presideix l’alcaldessa Ada
Colau. Davant del Rei, a la taula, el
ministre Nadal, que tenia a la seva
dreta a Roger Torrent i Ada
Colau.
A diferència de l’alcaldessa de
Barcelona, el president del Parlament no va aplaudir quan el Rei
va fer una crida a mantenir una
“ferma cooperació” entre el Govern, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona “amb l’objectiu clar i en benefici de tots, perquè aquesta ciutat prolongui la
seva
història
“d’èxit
continuR EB UDA
at” com a seu del
El Monarca i la vicepresidenta
MWC. En el seu
discurs el Rei va
del Govern van ser rebuts pel
utilitzar bàsicaministre Nadal i el delegat Millo
ment l’anglès,
idioma oficial
del MWC, però
AU T OR IT AT
va intercalar alFerran López, cap dels Mossos
gunes frases en
castellà i va ser,
d’Esquadra, es va quadrar en
en català, com
l’arribada del Rei i les autoritats
va emfatitzar la
necessitat del
dos-cents convidats, van fer la se- compromís entre totes les admiva entrada al Palau de la Música nistracions “perquè aquesta troAda Colau i Roger Torrent. Van bada continuï consolidant la seva
projecció i influència a tot el món
ser els últims d’arribar.
No hi va haver salutació al car- de cara al futur, i que ho faci des
rer, però sí a l’interior del Palau d’aquí mateix, des de Barcelona,
de la Música. L’alcaldessa de Bar- candidata per allotjar el centre
celona va dur a terme la seva in- tecnològic europeu que desenvosubordinació institucional i, com lupi la tecnologia 5G”.
havia anunciat, no va rebre el Rei
En les seves paraules davant els
quan aquest va arribar a les portes convidats al sopar, a més de dode l’auditori; tampoc no ho va fer nar-los la benvinguda i d’apostar
el president del Parlament, que per la celebració del congrés, l’allluïa un pin amb el llaç groc a la caldessa va fer una breu al·lusió a
solapa, però sí que van coincidir la situació política: “L’últim any
en el còctel previ al sopar inau- no ha estat fàcil ni per a Catalunya
gural.
ni per a Espanya”, va dir, i refeL’alcaldessa de Barcelona es va rint-se a Barcelona va assegurar
dirigir directament al Rei per sa- que “som una ciutat de pau i de
ludar-lo i, segons testimonis pre- solidaritat i estem totalment
sencials, li va explicar les raons compromesos amb la llibertat
per les quals no havia estat a la re- d’expressió i els drets humans”.
buda oficial. El Rei va atendre les
El president del Grup Banc
seves raons, però alhora va dema- Mundial i el ministre d’Energia
nar, com faria després en el seu van delimitar els seus discursos a
discurs, la necessària col·labora- la transformació digital. Entre els
ció institucional. El president del convidats es trobaven els presiParlament no va creuar cap pa- dents de les companyies de coraula amb el Rei i durant el temps municació més importants del
previ al sopar se’l va veure parlant món. Tots van degustar un menú,
amb l’exalcalde de Barcelona Xa- servit per Mercès, format per esvier Trias i altres convidats.
pirals de verdures amb oli caviaNo hi va haver cap més ocasió roli, lluç provençal, textura de xoper a la trobada, atès que en la dis- colates, vins i un cava amb què,
posició de la taula presidencial el lluny de discrepàncies, es va brinRei va estar assegut entre la vice- dar pel MWC i per Barcelona.
ca una dotzena de convidats, entre els quals es trobava l’alcaldessa de l’Hospitalet –terme en què
s’ubica el recinte firal que allotja
el MWC–, Núria Marín, i el director general de la Fundació Mobile
World Capital Barcelona, Carles
Grau, al costat del president del
Grup Banc Mundial, Jim Yong
Kim, el ministre egipci de Comunicacions, la ministra pakistanesa
d’Informació, l’ambaixador de la
Xina i José Luis Bonet, president
de la Fira. Tot just entrar, abans
de tot, el Rei es va adreçar al cap
dels Mossos d’Esquadra, Ferran
López, a qui va saludar un cop
aquest es va quadrar en la seva
presència. Immediatament després de finalitzar les salutacions, i
mentre el Rei accedia a la sala on
es trobaven en espera la resta dels
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La Moncl
la plantad

Els Mossos prenen e

Els Mossos van impedir als manife
CARMEN DEL RIEGO
AITZIBER AZPEITIA
Madrid / Barcelona

El pols polític entre les autoritats
catalanes i el Govern espanyol,
l’últim episodi del qual va ser la
plantada al Rei del president del
Parlament, Roger Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
es va reflectir ahir als carrers amb
l’arribada del monarca a Barcelona. Mentre els líders polítics creuaven dures acusacions, al carrer,
els Comitès de Defensa de la República (CDR), l’ANC i Òmnium
Cultural van organitzar sorollosos comitès de no benvinguda i
cassolades per mostrar el seu rebuig a la presència de Felip VI, i la
Coordinadora per Tabàrnia va intentar contrarestar-ho amb una
concentració a la plaça Catalunya.
Elfortdispositiudeseguretatdesplegat pels Mossos va blindar la
zona i va evitar que els manifestants s’hi poguessin acostar.
El Govern del PP va voler prendre la iniciativa en la resposta a
l’actuació de Colau i Torrent i va
arremetre contra ells, acusant-los
detenirunaactitudsectàriaimesquina. Així, fonts de l’Executiu
van deplorar “l’actitud irresponsable i sectària” del president del
Parlament i l’alcaldessa de Barce-
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El boicot al Rey amenaza el
futuro del Mobile en Barcelona
Felipe VI recuerda en la cena de bienvenida de la mayor feria mundial de las
telecomunicaciones que su éxito depende de la cooperación institucional
MIGUEL GONZÁLEZ, Barcelona
Felipe VI recordó ayer en Barcelona que el éxito del Mobile
World Congress depende de la
cooperación entre las diversas
instituciones. El Rey hizo esta
advertencia durante la cena de
bienvenida de la mayor feria de
las telecomunicaciones del mundo ante la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, y el presidente

del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, que se habían negado a recibirlo en el saludo protocolario que precedió al evento.
Horas antes, el Gobierno aseguró que el desplante “injusto y

mezquino” de estos representantes pone en riesgo que Barcelona pueda seguir albergando en
el futuro un evento tan importante. Los responsables de la feria, por su parte, recordaron

que tienen un acuerdo en vigor
con la ciudad para celebrar la
cita hasta 2023, pero, igual que
sucedió en octubre en el momento de mayor tensión por el
desafío secesionista, añadieron
que continúan “monitorizando
los acontecimientos en España
y Cataluña” y valorando su “impacto potencial” en el desarrollo
del congreso.
PÁGINAS 15 Y 16

Felipe VI, en la cena de bienvenida del Mobile junto a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Frente a él, la alcaldesa Ada
Colau (de pie), el presidente del Parlament, Roger Torrent y, entre ellos, el ministro de Industria, Álvaro Nadal. / CARLES RIBAS
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compromiso de la ciudad con
la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
El Rey llegó al Palau de la
Música acompañado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría. Desde horas antes, todas las calles adyacentes
estaban cerradas al tráfico. A
lo lejos se escuchaban los pitidos y caceroladas de los manifestantes, mantenidos a distancia por los Mossos d’Esquadra.
Una gran pancarta amarilla
justo en frente de la fachada
del Palau reclamaba en inglés
la liberación de los políticos
presos.

Saludos a las autoridades

El Rey se dirige a los asistentes a la cena de bienvenida del Mobile World Congress, ayer en Barcelona.

/ CARLES RIBAS

El Rey avisa de que el Mobile puede
irse si no hay lealtad institucional
MIGUEL GONZÁLEZ, Barcelona
El Rey recurrió ayer al catalán para advertir en la cena previa al
Mobile World Congress (MWC), la mayor feria mundial del móvil, que
reúne en Barcelona a 2.300 empresas de alta tecnología de casi 200
países, que este éxito no habría sido posible sin la colaboración entre
el Gobierno central, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Este mismo compromiso “con objetivos claros y en beneficio de todos”,
subrayó, “es clave para que se consolide su presencia en Barcelona”.

Felipe VI pronunció esas palabras en presencia del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quienes evitaron participar en el saludo al
Monarca a su llegada al Palau
de la Música, para protestar
por el discurso con el que el
pasado 3 de octubre salió al paso del reto secesionista.
El plantón de la única autoridad de la Generalitat surgida
de las elecciones del 21 de diciembre y de la alcaldesa de la
capital al jefe del Estado fue
duramente criticado por el Gobierno, que calificó la actitud
de ambos de “irresponsable y
sectaria” y advirtió de que puede poner en riesgo la continuidad en Barcelona de un evento
que genera 465 millones de euros y 13.000 empleos directos a
la ciudad. El contrato con Barcelona de GSMA, la patronal
mundial de la tecnología móvil, expira en 2023, pero su consejero delegado John Hoffman,
ha pedido “estabilidad” para
asegurar la continuidad de una
feria por la que suspiran numerosas ciudades, de Dubái a Madrid.
En su discurso, en inglés,
castellano y catalán, Felipe VI
no fue tan lejos como el Gobierno, pero sí recordó, precisamente en este último idioma,

que el Mobile World Congress,
que se celebró por primera vez
en Barcelona en 2006, es una
historia de éxito que ha sido
posible gracias al “compromiso y la colaboración” entre las
distintas Administraciones y
que estos son indispensables
para que su consolidación.
Tras haber perdido la competición por la sede de la Agencia
Europea del Medicamento, según el Gobierno debido a la
inestabilidad provocada por el
proceso secesionista, Barcelona aspira ahora a albergar el
centro europeo de la tecnología 5G, llamada a revolucionar
la industria del móvil.

Primera visita
En su primera visita a Cataluña tras la aplicación del artículo 155 en la Generalitat, Felipe
VI evitó referirse a la situación
política, que mantiene bloqueada la investidura del nuevo presidente de la Generalitat más
de dos meses después de las
elecciones. Tampoco la alcaldesa de Barcelona, que hizo su
discurso íntegramente en inglés, se refirió a ella, aunque
reconoció que este último año
“no ha sido fácil” para la capital catalana, en alusión a los
atentados yihadistas de agosto
pasado. La regidora destacó el

Insultos entre partidarios
y detractores del Monarca
La visita del Rey a Barcelona
ha sido una nueva muestra de
la polarización que atraviesa
la sociedad catalana. La Coordinadora por Tabarnia congregó a 500 personas en la plaza
de Cataluña en una concentración de apoyo a Felipe VI ante
el desplante de las autoridades
locales y autonómicas. Convocados por los llamados Comités de Defensa de la República
(CDR), cientos de independentistas salieron también a la
calle pero con el propósito
opuesto: rechazar ruidosamente (con cacerolas) la visita del
monarca. Los Mossos d’Esqua-
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dra cortaron completamente
la Via Laietana para facilitar
el acceso del Rey al Palau de
la Música. Cinco personas
resultaron contusionadas en
los choques con la policía y
otra fue detenida. Los momentos de más tensión se vivieron
en las pequeñas calles adyacentes a la Via Laietana entre
grupos a favor y en contra de
la visita, que intentaron acercarse todo lo posible al Palau.
“Puigdemont, a prisión”, clamaban unos. “Libertad presos
políticos”, replicaban los otros.
El enfrentamiento no pasó de
los insultos. / J. G. B.

Felipe VI fue recibido a pie de
calle por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital,
Álvaro Nadal; el delegado del
Gobierno, Enric Millo; y el director general de GSMA, la patronal mundial del móvil, Mats
Granryd; así como el comisario
mayor de los Mossos, Ferran
López, que le dio novedades.
Ya en el interior del Palau, Felipe VI saludó a las restantes autoridades, incluidos los ministros de Comunicaciones de Pakistán y Egipto; la alcaldesa de
L’Hospitalet, Nuría Marín
(PSC); y el consejero delegado
de GSMA, John Hoffman, antes
de pasar al foyer del teatro, donde se ha celebrado un cóctel.
Colau y Torrent llegaron
más tarde juntos, cuando el
Rey ya se encontraba reunido
con los restantes invitados, evitando así participar en el recibimiento oficial. La alcaldesa,
sin embargo, ha saludado a Felipe VI, según testigos presenciales, e incluso ha departido
con él antes de que todas las
autoridades pasaran a la platea
del teatro, convertida en comedor para la ocasión. Una vez
allí se han sentado en la mesa
presidida por el Rey, casi enfrente de él, a la derecha del
ministro de Energía, Turismo
y Agenda Digital, Álvaro Nadal.
El Rey comenzó su discurso
dando a sus 200 invitados una
“cálida bienvenida a España, a
Cataluña y a la ciudad global
como es Barcelona”. Colau
aplaudió el discurso del Monarca, mientras Torrent se quedó
de brazos cruzados.
Felipe VI tiene previsto acudir hoy a la inauguración oficial del World Mobile Congress
antes de regresar a Madrid.
Desde que en 2006 se celebró
por primera vez en Barcelona
siempre ha acudido a la cita;
primero como Príncipe de Asturias —en ocasiones acompañado por la princesa Letizia— y
desde 2015 como Rey.
En los últimos años, la feria
se ha instaurado la costumbre
de celebrar una cena previa, como ocurre en la mayoría de los
grandes encuentros internacionales. El World Mobile Congress, subrayan fuentes gubernamentales, no es un evento pasajero que revoluciona la vida
de la capital catalana durante
cuatro días, sino que a través
de una fundación, la Barcelona
Mobile World Capital, tiene
una presencia permanente en
la ciudad. De ahí la importancia de conservarla.
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movilizaciones ya empezarimera hora en el aeropuerPrat, donde los Comités de
a de la República montaron
formance tapándose la bortando carteles que denunen inglés la «falta de normay apelaban a Puigdemont
bjetivo de que los congresisiban llegando los vieran.
protestas independentistas
contrastan con los constanmamientos de la GSMA, la
organizadora, a la «estabila seguridad» como únicas
ones para que el Mobile
Congress se quede en Barce-

utoridad que lo recibió. J.S.

n evento que se ha convertino de los activos económia ciudad, con cifras millonacada edición.
interior del Palau de la MúMonarca pronunció un dismuy medido en el que apostó
alzar el papel de la capital
a como sede del congreso
fonía más importante del
En un discurso trilingüe en
castellano y catalán, Felipe
firió a la «cooperación instil con objetivos claros y en
o de todos» como «clave del
ontinuado» del evento –redo que se celebra en la capilana desde 2006–. Y emplactamente a la GSMA y a toagentes implicados a «que

este encuentro siga consolidando
de cara al futuro su proyección e influencia en todo el mundo». Y que
lo haga «desde Barcelona». Un alegato –para el que eligió estratégicamente el catalán– con las protestas
en la calle y en plena oleada de rumores sobre una posiLos Mossos
ble marcha del Mobile
intentan
World Congress a Ducontener a los
bai ante la incertidumbre política y las peti- manifestantes
en el Mobile.
ciones constantes de
REUTERS
«estabilidad» por parte
de la patronal de las
empresas de telefonía móvil.
De hecho, ayer mismo desde el
Gobierno deploraron la «actitud
irresponsable y sectaria» de «determinados cargos institucionales»
que no participaron en el recibimiento oficial al Rey para la inauguración del Mobile World Congress –Colau, Torrent y varios responsables de la Generalitat en
bloque– y advirtieron de que «ponen en riesgo que Barcelona pueda
seguir albergando un evento global
de tanta importancia».
La presencia del Rey en Barcelona «simboliza el apoyo de la Corona y del conjunto de España» al
Congreso Mundial de Móviles «y,
por extensión, al desarrollo y pujanza de la economía catalana», apuntaron fuentes de Moncloa. «Barcelona se juega mucho estos días. Todo los ojos estarán puestos en el
Mobile World Congress, de cuyo
éxito dependerá la permanencia en
Barcelona de la mayor feria de tecnología móvil del mundo, algo en lo
que debiéramos estar todos unidos
y trabajando juntos», insistieron.
Colau, por su parte, aprovechó
su discurso para referirse de forma
indirecta a la situación política y
social. «Somos una ciudad de paz
y de solidaridad y estamos totalmente comprometidos con la libertad de expresión y los derechos
humanos», aseguró.
La alcaldesa de Barcelona no
acudió a la recepción oficial al Monarca, aunque sí compartió mesa
con él y con el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien llevaba
el lazo amarillo en su solapa. Colau
y el Rey entraron juntos al interior
de la sala donde se celebró una cena a la que también acudieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Industria,
Álvaro Nadal, la cúpula de la
GSMA y los principales representantes económicos del sector.

Los manifestantes
cercan la inauguración
Miles de personas intentan boicotear el acto y
obligan a los Mossos a hacer un pasillo a los invitados
TESTIGO DIRECTO
VÍCTOR MARTÍNEZ BARCELONA
Una señora salta y baila en una calle
del centro de Barcelona. A 15 metros un señor golpea una cacerola
que hace la función de tambor. La
señora lleva atada en la espalda una
bandera de España y otra similar
que ondea con sus dos manos. Él,
un pañuelo amarillo anudado al cuello y una estelada en su mano izquierda. Ella canta: «¡A prisión Puigdemont!». El caballero contesta: «¡Libertad presos políticos!»
La división de la sociedad catalana llegó ayer a las calles de Barcelona con motivo de la inauguración
del World Mobile Congress, que los
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independentistas quisieron sabotear
por la presencia del Rey Felipe VI y
que los simpatizantes del movimiento de Tabarnia quisieron respaldar
por ese mismo motivo.
Desde luego, ayer no era un domingo cualquiera en Barcelona. El
Rey visitaba la ciudad por primera
vez desde el verano pasado y por
primera vez desde el conflicto independentista del otoño, que tuvo en el
discurso del Monarca del 3 de octubre en defensa de la Constitución
uno de sus principales episodios.
La movilización en las calles comenzaba a las 17.00 horas, cuando
arrancó la manifestación convocada
por la Coordinadora por Tabarnia
para dar la bienvenida a Felipe VI. El
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Un botín
4.400 m
Con Dubai mirando
de reojo, Barcelona
se ha convertido en
un foco tecnológico
gracias al congreso
CRISTINA RUBIO BARCELONA

lugar elegido fue la plaza de Cataluña, donde desde hace semanas conviven con cientos de palomas varias
decenas de tiendas de campaña instaladas por defensores de la república catalana. Otras tantas que abogan por la unidad de España. Un tercer grupo de sintechos se limita a
exigir su derecho a un hogar.
Al acto acudieron decenas de catalanes ataviados con banderas de
España y otras tantas prendas que
combinaban el rojo y el gualda: paraguas, gorras… Todo valía para demostrar que se puede ser «catalán,
español y europeo». Uno de sus portavoces, Jorge Ibáñez, fue el encargado de inaugurar los actos en las
calles del «oasis tabarnés», un movimiento que busca «luchar contra el
secesionismo nacionalista y poner
freno a la contaminación amarilla».
La concentración estuvo marcada
por los gritos de «¡fuera!» y «¡vergüenza!» contra la alcaldesa, Ada
Colau, y el presidente del Parlament,
Roger Torrent, por su desplante al
Rey en la inauguración del Mobile
Congress. «Se comportan como pi-

rómanos contra la economía de la
ciudad y el Estado de Derecho».
Era en cualquier caso una pequeña respuesta a la gran movilización
que estaba convocada por las entidades independentistas y la CUP para sabotear el congreso. A 300 metros de la concentración tabarnesa,
en la plaza Urquinaona, se comenzaban a movilizar centenares de separatistas dispuestos a cortar el ac-

Las protestas de
los radicales acaban
con cinco heridos
y un detenido
ceso del Rey al Palau de la Música,
lugar elegido para celebrar la cena
de inauguración del congreso.
Miles de personas, cacerola en
mano y silbato en boca, entonaron
sus cánticos contra todo lo que oliera a España. El cruce de uno y otro
bando propició algunos encontrona-
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zos verbales que acabaron únicamente en insultos y en debates airados sobre la situación política.
La mayor tensión de la tarde se
registró en el cruce de las calles de
Trafalgar y Ortigosa, a 300 metros
del Palau. En este punto se concentraron cientos de manifestantes para recibir a golpe de cacerola a Felipe VI. El despliegue de los
Mossos impidió que las aglomeraciones se acercaran al Palau, pero
el Rey tenía que pasar por este
punto de camino al teatro.
A las 19.45 horas, el vehículo en el
que viajaba el Monarca hizo acto de
presencia y sorteó la concentración
aprovechando el pasillo de antidisturbios y vehículos que habían preparado los Mossos d’Esquadra. El
ruido se hizo ensordecedor y se registraron los primeros empujones de
la tarde, que dejaron cinco heridos.
Además, un manifestante fue detenido por agredir a los Mossos. Después, más silbatos y más ruido hasta bien entrada la noche, perfectamente audibles para todos los
participantes en el congreso.

El Mobile World Congress es el
mayor botín que tiene actualmente la ciudad de Barcelona. El evento aporta año tras año más de 400
millones de euros. Atrae a 108.000
congresistas de primer nivel y a
2.300 empresas expositoras, entre
ellas compañías líderes como
Google, Samsung o Huawei. Genera alrededor de 13.000 puestos
de trabajo directos y otros miles
indirectos. Los hoteles y restaurantes están llenos y es capaz de
proyectar la imagen de la ciudad a
nivel internacional en tan
sólo cuatro días. Cifras de
ANÁ
un gigante que medio
mundo querría tener en sus calles.
El contrato en vigor entre la capital catalana y la GSMA –patronal
de empresas de telecomunicaciones que organiza la cita– se alarga
hasta 2023, aunque la dirección del
certamen puede decidir marcharse en cualquier momento si no se
cumple su único requisito: «Estabilidad». Dubai espera en la recámara mirando con lupa la edición que
hoy empieza con los ecos del plantón independentista al Rey. De hecho, el Gobierno «deplora» la actitud «irresponsable y sectaria» de la
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau;
del presidente del Parlament, Roger Torrent, y de los responsables
de la Generalitat, que se negaron a
acudir a la recepción oficial de
ayer al Monarca, y avisa: «Los desplantes institucionales ponen en
riesgo que Barcelona pueda seguir
albergando en el futuro un evento
global de tanta importancia».
La GSMA, patronal de empresas de telecomunicaciones que
organiza la cita, decidió irse de
Cannes en 2005 y aterrizar en la
capital catalana por su mayor extensión y su gran oferta hotelera,
una decisión que ha reportado a
las arcas municipales hasta 4.400
millones de euros desde 2006, según datos de Fira de Barcelona.
Más de una década en la que
los beneficios no sólo se pueden
cuantificar con una cifra concreta
de impacto económico durante su
celebración. Gracias al congreso,
la ciudad se ha convertido en la
capital mundial del móvil, título
que ostenta desde 2012 y para el
que se creó una fundación con el
propio Gobierno, la Generalitat, el
Consistorio de Barcelona, la Fira y
la GSMA como partners. Las tres
principales operadoras del mundo
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Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos (Donoso Cortés) 

El Rey observa a Ada Colau, ayer, tras el discurso de la alcaldesa de Barcelona durante la inauguración del Mobile World Congress.

QUIQUE GARCÍA / EFE

El desplante secesionista al Rey
amenaza el Mobile en Barcelona
Miles de manifestantes boicotean la apertura del congreso mientras Colau y Torrent desairan a Felipe VI
Z El Monarca ignora la provocación y apela a la «cooperación institucional» como «clave del éxito»
CRISTINA RUBIO BARCELONA
La presencia del Rey y el boicot independentista organizado en la calle y entre las instituciones –ni el
Ayuntamiento de Barcelona, ni el
presidente del Parlament, Roger
Torrent, ni la Generalitat acudieron

a la recepción oficial– protagonizaron anoche la cena de bienvenida
al Mobile World Congress más agitada que se recuerda. Las marchas

independentistas paralizaron el
centro de Barcelona en señal de
protesta contra la visita del Monarca a Cataluña. Una estampa opues-

El destrozo del separatismo EDITORIAL EN PÁGINA 3

EL SACERDOTE QUE
‘CONFIESA’ A LAS
PRESAS TERRORISTAS

MÁ

PA
PEL

Cada domingo, desde 1982, José María
visita a internas de ETA o a yihadistas
condenadas por crímenes horribles.
«No me siento superior a ellas», afirma

PEDRO SIMÓN MADRID españoles para ponerse al servicio
Cada domingo José María Fernán- de los condenados. Ha cumplido 82
dez-Martos hace el mismo recorriP.83 y hace varios que dedica su tiempo
do. De su casa a la prisión estatal de sólo a mujeres reclusas. «Me costó

ta al «clima de estabilidad y seguridad» que reclaman desde la
GSMA, la entidad organizadora de
la gran cita tecnológica, para seguir en Barcelona con un evento
que deja 471 millones de euros caSIGUE EN PÁGINA 4
da edición.
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El boicot al Rey de
los independentistas
amenaza el Mobile
L Felipe VI pide «cooperación institucional» tras sufrir el desplante
de Colau y Torrent y con miles de manifestantes rodeando el evento

VIENE DE PRIMERA PÁGINA

El centro de Barcelona, con centenares de congresistas ya en la ciudad y varias empresas organizando
actos públicos, quedó ayer por la
tarde paralizado por las marchas y
actos de protesta organizados por
la ANC, Òmnium, la organización
juvenil de la CUP, Arran, y los Comités de Defensa de la República.
En los exteriores del Palau de la
Música, donde se celebró la cena de
bienvenida del Mobile World Congress, los Mossos d’Esquadra tuvieron que bloquear la Via Laietana
–la avenida que tiene acceso directo al recinto– para contener a los
manifestantes entre gritos de repro-

protestas en el centro de la ciudad.
Las movilizaciones ya empezaron a primera hora en el aeropuerto de El Prat, donde los Comités de
Defensa de la República montaron
una performance tapándose la boca y portando carteles que denunciaban en inglés la «falta de normalidad» y apelaban a Puigdemont
con el objetivo de que los congresistas que iban llegando los vieran.
Las protestas independentistas
de ayer contrastan con los constantes llamamientos de la GSMA, la
entidad organizadora, a la «estabilidad y la seguridad» como únicas
condiciones para que el Mobile
World Congress se quede en Barce-

El Rey y el jefe de los Mossos, Ferran López, única autoridad que lo recibió. J.S.
ches al Rey y algunas escenas de
tensión con los agentes. De hecho,
al menos cinco de los congregados
resultaron heridos leves al caer
cuando los agentes reordenaron las
vallas que impedían el paso a la calle Comtal, en unas cargas hechas
para que los manifestantes no accediesen a las cercanías del evento.
Los centenares de independentistas convocados por los Comités
de Defensa de la República cantaron consignas como «No tenemos
miedo», «Fuera las fuerzas de ocupación» y «Somos república». Además, la ANC y Òmnium convocaron una sonora cacerolada a las
21.00 horas, que fue secundada por
la CUP y Junts per Catalunya. Al
cierre de esta edición seguían las

lona, un evento que se ha convertido en uno de los activos económicos de la ciudad, con cifras millonarias en cada edición.
En el interior del Palau de la Música, el Monarca pronunció un discurso muy medido en el que apostó
por ensalzar el papel de la capital
catalana como sede del congreso
de telefonía más importante del
mundo. En un discurso trilingüe en
inglés, castellano y catalán, Felipe
VI se refirió a la «cooperación institucional con objetivos claros y en
beneficio de todos» como «clave del
éxito continuado» del evento –recordando que se celebra en la capital catalana desde 2006–. Y emplazó directamente a la GSMA y a todos los agentes implicados a «que
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este encuentro siga consolidando
de cara al futuro su proyección e influencia en todo el mundo». Y que
lo haga «desde Barcelona». Un alegato –para el que eligió estratégicamente el catalán– con las protestas
en la calle y en plena oleada de rumores sobre una posiLos Mossos
ble marcha del Mobile
intentan
World Congress a Ducontener a los
bai ante la incertidumbre política y las peti- manifestantes
en el Mobile.
ciones constantes de
REUTERS
«estabilidad» por parte
de la patronal de las
empresas de telefonía móvil.
De hecho, ayer mismo desde el
Gobierno deploraron la «actitud
irresponsable y sectaria» de «determinados cargos institucionales»
que no participaron en el recibimiento oficial al Rey para la inauguración del Mobile World Congress –Colau, Torrent y varios responsables de la Generalitat en
bloque– y advirtieron de que «ponen en riesgo que Barcelona pueda
seguir albergando un evento global
de tanta importancia».
La presencia del Rey en Barcelona «simboliza el apoyo de la Corona y del conjunto de España» al
Congreso Mundial de Móviles «y,
por extensión, al desarrollo y pujanza de la economía catalana», apuntaron fuentes de Moncloa. «Barcelona se juega mucho estos días. Todo los ojos estarán puestos en el
Mobile World Congress, de cuyo
éxito dependerá la permanencia en
Barcelona de la mayor feria de tecnología móvil del mundo, algo en lo
que debiéramos estar todos unidos
y trabajando juntos», insistieron.
Colau, por su parte, aprovechó
su discurso para referirse de forma
indirecta a la situación política y
social. «Somos una ciudad de paz
y de solidaridad y estamos totalmente comprometidos con la libertad de expresión y los derechos
humanos», aseguró.
La alcaldesa de Barcelona no
acudió a la recepción oficial al Monarca, aunque sí compartió mesa
con él y con el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien llevaba
el lazo amarillo en su solapa. Colau
y el Rey entraron juntos al interior
de la sala donde se celebró una cena a la que también acudieron la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Industria,
Álvaro Nadal, la cúpula de la
GSMA y los principales representantes económicos del sector.

Los manifest
cercan la ina

Miles de personas intentan b
obligan a los Mossos a hacer
TESTIGO DIRECTO
VÍCTOR MARTÍNEZ BARCELONA
Una señora salta y baila en una calle
del centro de Barcelona. A 15 metros un señor golpea una cacerola
que hace la función de tambor. La
señora lleva atada en la espalda una
bandera de España y otra similar
que ondea con sus dos manos. Él,
un pañuelo amarillo anudado al cuello y una estelada en su mano izquierda. Ella canta: «¡A prisión Puigdemont!». El caballero contesta: «¡Libertad presos políticos!»
La división de la sociedad catalana llegó ayer a las calles de Barcelona con motivo de la inauguración
del World Mobile Congress, que los
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El destrozo del separatismo EDITORIAL EN PÁGINA 3

EL SACERDOTE QUE
‘CONFIESA’ A LAS
PRESAS TERRORISTAS
PA
PEL

Cada domingo, desde 1982, José María
visita a internas de ETA o a yihadistas
condenadas por crímenes horribles.
«No me siento superior a ellas», afirma

PEDRO SIMÓN MADRID
Cada domingo José María Fernández-Martos hace el mismo recorrido. De su casa a la prisión estatal de
Brieva, en Ávila. Biblia en mano, lleva 50 años recorriendo los penales
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españoles para ponerse al servicio
de los condenados. Ha cumplido 82
y hace varios que dedica su tiempo
sólo a mujeres reclusas. «Me costó
ir a reconciliarme con las internas
PÁGINA 21
de ETA», dice.

ta al «clima de estabilidad y
dad» que reclaman de
GSMA, la entidad organiza
la gran cita tecnológica, p
guir en Barcelona con un
que deja 471 millones de e
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El destrozo del
secesionismo
TANTO la presencia como las palabras pronunciadas
anoche por el Rey en el arranque del Mobile World Congress suponen la expresión del respaldo sin fisuras de
España a la feria más importante del mundo de telefonía, boicoteada de forma torticera por Ada Colau y el independentismo. Por mucho que la alcaldesa de Barcelona se empeñe en denigrar la decisiva y razonable actuación del Monarca durante el golpe perpetrado por los
separatistas y por mucho que Puigdemont continúe faltando el respeto al Jefe del Estado, la realidad sigue siendo inquebrantable: Cataluña es España, España apoya
a Cataluña en un evento de envergadura global y quien
debe «pedir perdón» no es el Rey, como ayer bramó el
ex president desde su refugio belga, sino quienes expulsaron a la Generalitat de la senda de la legalidad.
El Rey acertó al ignorar las provocaciones y se mostró muy claro al recordar la importancia de la «colaboración entre administraciones» para «consolidar» el Mobile en Barcelona. Sin embargo, al margen del apoyo oficial a un acontecimiento cuyo impacto económico supera los 500 millones de euros, lo cierto es que la imagen
ofrecida este año en la previa del Mobile se ha visto gravemente dañada por la irresponsabilidad de las autoridades catalanas. El Mobile es una feria de resonancia
planetaria que recibe cada año más de 100.000 visitantes. Los ejecutivos de las principales compañías de tele-
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fonía mundial se vieron obligados ayer a superar dos
cordones policiales por las protestas de los separatistas
antes de llegar al Palau de la Música, que acogió la cena
de inauguración. Y también asistieron al desplante de
Colau, de Roger Torrent y de los representantes de la
Generalitat, que se negaron a recibir al Rey.
Es difícil concebir una autolesión institucional de tal
envergadura. En todo caso, cabe recordar que el destrozo causado a la imagen de Barcelona, de Cataluña y de
España es consecuencia del clima de enfrentamiento
larvado por el independentismo. En un momento en el
que la proyección exterior de nuestro país se ha visto
ajada por el desafío soberanista, resulta un ejercicio de
flagelación inaudito que la propia Colau actúe en contra
de los intereses de la ciudad que gobierna con el necio
subterfugio de que la recepción al Monarca constituye
«un acto de pleitesía y vasallaje impropio del siglo XXI».
Lo impropio es politizar una feria que se ha convertido en uno de los pilares de la economía de la Ciudad
Condal. Lo impropio
es no sumar esfuerzos
para amarrar la sede
del Mobile, que ya el
año pasado no escondió su queja por la incertidumbre generada
a raíz del procés. El
Gobierno no ha escondido el peligro que corre España de perder la organización de este congreso. Si tal cosa ocurriera sería un
desastre sin precedentes, sólo imputable al delirio de
quienes han conducido a Cataluña al enfrentamiento social, la división política y la ruina económica.
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El Rey acertó
al ignorar las
provocaciones
previas al Mobile

GALLEGO & REY

CORRUPCIÓN
FACTURAS DEL

SE ESTRECHA el cerco sobre el PP madrileño respecto
a la presunta financiación ile-

Gestos
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TADEU

EL DESPLANTE personal al Rey en ‘algunos’ actos
del MWC del ‘president’ Torrent y otros cargos de la
Generalitat por «falta de empatía con los heridos

J
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Millet: libertad
con fianza y
neumonía
El caso Millet vivió
esta semana nuevos
episodios. Por una
parte, puede salir de
la cárcel si paga una
ﬁanza de 400.000
euros. Por otra, el
ex presidente del
Palau de la Música,
está ingresado en el
Hospital de Terrassa aquejado de una
neumonía
EFE

El polifacético
mundo de
William Morris
El Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC) presentó
esta semana la exposición «William
Morris y el movimiento Arts and
Crafts en Gran
Bretaña», que hasta
mayo ahondará y
reivindicará las
múltiples facetas del
artista y artesano
británico William
Morris.
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Millet ingressa al pavelló
hospitalari penitencian del
Consorci Sanitari de Terrassa
Terrassa
ACN
Fèlix Millet ha ingressat aquest
divendres a la matinada al pavelló hospitalari penitenciari del
Consorci Sanitari de Terrassa.
Aquest és un espai destinat a interns que no han pogut ser atesos a la infermeria de la presó per
la gravetat de la seva afecció.
L'expresident del Palau de
la Música ha estat traslladat a
aquest complex després de ser
atès dijous a la nit a les urgències
de la Mútua de Terrassa per una
possible infecció respiratòria.
Millet va abandonar cap a les
vuit del vespre el recinte penitenciari, on va ingressar el 5 de
febrer amb qui havia estat la seva mà dreta a la institució musical, el també condemnat pel desfalc Jordi Montull. Des del dia 7
Millet estava ingressat al mòdul
d'infermeria de la presó de Sant
Esteve Sesrovires. Cal recordar
que aquest dimecres l'Audiència

FOTO: EFE / Fèlix Millet, en primer pla, durant una sessió del judici

de Barcelona va acordar que tant
Millet com Montull podien abandonar la presó previ pagament
de sengles fiances de 400.000 i
100.000 euros respectivament.
L'Audiència de Barcelona va
fixar fiances de 400.000 i 100.000
euros per a l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i seva
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mà dreta, Jordi Montull, respectivament, per poder sortir de la
presó, segons han informat fonts
judicials. Millet va ser condemnat
a nou anys i vuit mesos i Montull
a set anys i mig i la mateixa Audiència va ordenar l'ingrés immediat a un centre penitenciari, atenent així la petició de la Fiscalia.
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Millet ingresa por neumonía
en el Hospital de Terrassa
O
>

El autor confeso del expolio en el Palau de la Música estaba interno en Brians

Redacción/EFE

tull, condenado a siete años y medio de cárcel, es de 100.000 euros.
Ninguno de los dos había conseguido ayer reunir el dinero requerido.

Una neumonía ha provocado el ingreso de Fèlix Millet en el pabellón
penitenciario del Hospital de Terrassa. El condenado por el expolio
del Palau de la Música, del que fuera presidente, estaba interno en la
prisión de Brians 1 desde el 5 de febrero pero el equipo médico de ese
centro penitenciario ordenó el jueves su traslado a un hospital.
Fuentes próximas a Millet confirmaron a la agencia EFE el ingreso
del recluso en el módulo situado
junto al hospital del Consorci Sanitari de Terrassa. Primero estuvo en
el servicio de urgencias de Mútua;
fue derivado al módulo de la carretera de Torrebonica cuando se le
diagnosticó la neumonía.

PENA

FIANZAS
El reo tiene 82 años y un estado de
salud frágil. Justo el jueves, cuando
se decidió su traslado al centro sanitario egarense, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó los recursos presentados por el conde-

Fèlix Millet, condenado por el “caso Palau”, en sillas de ruedas. EFE
nado y por su mano derecha, Jordi
Montull, también preso, y les fijó
fianzas para que pudiesen salir de
la cárcel. La fianza correspondien-
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te a Millet era de 400.000 euros, si
bien el acusado no ha podido responder, de momento, al pago. La
cuantía establecida para Jordi Mon-

Millet, saqueador confeso del Palau de la Música junto a Montull,
entró en el centro de Brians, en
Sant Esteve Sesrovires, el lunes 5 de
febrero por orden de la Audiencia
Provincial, que le había impuesto
una pena de nueve años y ocho
meses de prisión por el desfalco del
Palau de la Música.
Las defensas están a la espera de
que el Tribunal Supremo resuelva
los recursos presentados. Sin embargo, la Audiencia Provincial había acordado privar de libertad a los
reos, de momento, porque podrían
disponer de fondos en el extranjero y porque sus patologías y su
avanzada edad no anulaban totalmente el riesgo de huida mientras
el Tribunal Supremo estudia sus casos. Los condenados tienen sus bienes embargados por la sentencia
del llamado “caso Palau”. Z
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Millet queda ingressat a l’hospital
penitenciari de Terrassa
EUROPA PRESS BARCELONA

■ L’expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet, condemnat
pel desfalc de l’entitat musical, va
quedar ingressat en el pavelló
hospitalari penitenciari de Terrassa per una infecció respiratòria,
van informar fonts coneixedores.
Millet va ser traslladat des de la
presó de Brians  a Sant Esteve
Sesrovires (Barcelona) a l’hospital
Mútua de Terrassa la tarda

d’aquest dijous en empitjorar el
seu estat de salut, per decisió de
les autoritats mèdiques del centre
penitenciari.
Després de realitzar-li diverses
proves a la Mútua, es va prendre
la decisió d’ingressar-lo, per la
qual cosa de matinada va ser traslladat al pavelló hospitalari de Terrassa, un centre hospitalari dedicat a reclusos que necessiten estar
hospitalitzats.
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Millet ingressa al pavelló hospitalari
de Terrassa per infecció respiratòria
 Fèlix Millet va ser ingressat ahir a la matinada al pavelló

hospitalari penitenciari del Consorci Sanitari de Terrassa.
L'expresident del Palau de la Música va ser traslladat a
aquest complex després de ser atès dijous a la nit
d’urgències per una possible infecció respiratòria.
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FÈLIX MILLET
INGRESSA A
L’HOSPITAL

L’expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, va
ser traslladat ahir a l’Hospital Mútua de Terrassa des
de la presó on compleix condemna per l’espoli de la
institució, a causa d’una insuficiència respiratòria.
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SOCIETAT

Fèlix Millet
continua
ingressat, amb
una pneumònia
L’expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet roman ingressat al pavelló penitenciari
de l’Hospital de Terrassa perquè els professionals mèdics
del centre, on va anar dijous
d’urgències, li han diagnosticat
una pneumònia. Millet, de 82
anys, va ingressar al centre penitenciari de Can Brians el 5 de
febrer, condemnat a nou anys i
sis mesos per l’espoliació de la
institució que presidia, junt
amb el seu braç dret, Jordi
Montull, per ordre de l’Audiència de Barcelona. ■ AGÈNCIES
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anista Bloqueo político

El PSC y ERC dejan
en evidencia a Cs al
permitir al PP estar
en las comisiones
· «Algunos deberían
aprender», apuntan
desde las filas
populares

usenta del discurso de Roger Torrent

ABC

cal plantan a
n su arenga
os políticos»
lona, Antonio Recio, y la fiscal jefa de
Barcelona, Concha Talón, entre otros.
El movimiento provocó tensión en la
sala de actos: Torrent detuvo su discurso cuando las autoridades se levantaron, entre el aplauso de unos asistentes y los silbidos de otros.

El reproche del ministro

La decana del colegio barcelonés, Maria Eugènia Gay, reprochó entonces al
presidente del Parlament su tono: «Por
favor, presidente, no era la idea, no era
la idea». Luego, pidió silencio al público para que Torrent pudiese concluir
sus palabras. A su lado en la mesa estuvo en todo momento el ministro.
Barrientos, Bañeres y Recio regresaron a sus asientos tras el alegato de
Torrent. No lo hizo la fiscal provincial,
que abandonó el edificio visiblemente enojada.
Todo ello después de un discurso
donde el presidente del Parlament sostuvo que se están «vulnerando los derechos políticos de los diputados presos, y con
l discurso
el de centenares de
residente del ellos,
miles de votantes». «No
lament dijo
podemos mirar hacia
que están
otro lado. No podemos
cusados de
considerarlos casos aislión y delitos lados, está en juego el Estado de Derecho», proexistentes»
clamó.
Minutos más tarde inción tervino el ministro de Justicia, con una
nde- alocución de tono protocolario. Al finto nal del acto, Catalá reprochó a Torrent
dis- en persona que se había «equivocado
Su- profundamente».
SJC),
Así lo explicó el ministro después
su- en declaraciones a los medios: «Le he
ona- dicho al presidente que venir a hacer
n el un discurso político en un acto proferce- sional me parecía fuera de lugar».
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Millet se recupera
en el hospital
de una neumonía
El expresidente del Palau de
la Música, Fèlix Millet,
permanece ingresado desde
anteayer en el pabellón
penitenciario del hospital de
Tarrasa (Barcelona), debido
a una neumonía. Millet fue
atendido anteayer en
urgencias de Mútua de
Terrassa, adonde fue trasladado por orden del equipo
sanitario del centro penitenciario Can Brians, donde
permanecía encarcelado
desde el pasado 5 de febrero,
para cumplir condena por el
expolio del Palau de la
Música. Millet, de 82 años y
que presentaba una insuficiencia respiratoria, permanecerá en el pabellón hasta
recuperarse.

D. TERCERO
BARCELONA

Las discrepancias y reproches entre
el PP y Ciudadanos (Cs) no solo se están intensificando en el Congreso de
los Diputados y a nivel nacional, en
las últimas semanas, también en el
Parlamento de Cataluña populares
y liberales mantienen una pugna desde el pasado 21-D a cuento del reparto de los miembros de las comisiones y de la formación del grupo mixto, en el que el PP se integra junto
con la CUP.
Ayer, Santi Rodríguez, secretario
general del PP catalán y uno de los
portavoces de los populares en el Parlament, agradeció al PSC y ERC su
colaboración para que el PP tenga representación en todas las comisiones, también en la diputación permanente.
El PSC ha cedido uno de sus escaños al PP en todas las comisiones
para que los populares no tengan que
alternar su presencia con la CUP. De
esta manera, en todas las comisiones se podrán escuchar, y reflejar con
el voto –si bien en caso de empate se
pondera en función de la representación obtenida el 21-D–, la opinión
de los siete grupos que se presentaron a las elecciones.
De la misma manera, ERC ha prestado un escaño a los populares para
que estos accedan a la diputación
permanente, ya que al grupo mixto
solo le correspondía un representante y era para la CUP, al tener más votos que el PP.
Rodríguez, ayer, en rueda de prensa, «agradeció la generosidad» del
PSC y ERC; y señaló que era de «justicia» hacer público este gesto de las
dos formaciones. En el seno del PP
catalán sigue el malestar con Cs por
no permitirles formar grupo propio
y ayer quisieron dejar manifiesta esta
posición al agredecer al PSC y ERC
públicamente los acuerdos cerrados.
«Algunos deberían aprender», señalaron fuentes de los populares a ABC,
en referencia a que fueran socialistas e independentistas los que demostraran capacidad de acuerdo con
el PP este tipo de cesiones.
Por otro lado, esta leve modificación en el reparto de los representantes en las comisiones no afectará a

Control total
La suma de JpC, ERC y la
CUP mantendrá el control
en todas las comisiones,
también en la permanente
la mayoría independentista.
Junts per Catalunya (JpC), ERC y
la CUP tendrán mayoría tanto en la
diputación permanente como en el
resto de las comisiones, después de
que la Mesa y la Junta de Portavoces
acordaran y ratificaran ayer el número de miembros de cada grupo.
La diputación permanente, que
encabeza siempre el presidente de la
Cámara legislativa autonómica, estará integrada por 23 diputados, y en
esta legislatura la compondrán 6 diputados de Cs; 6 de JpC; 5 de ERC; 3
del PSC; y 1 de CatComú-Podem, la
CUP y el PP, respectivamente.
Además, el resto de comisiones
tendrán 21 miembros, distribuidos
de la siguiente manera: 6 diputados
de Cs; 5 de JpC; 5 de ERC; 2 del PSC;
y 1 de CatComú-Podem, la CUP y el
PP.
Lo que quedó aplazada ayer es la
desiganción autonómica de los senadores y, por lo tanto, no se votará
en el próximo pleno, previsto para el
1 de marzo.
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nsistorio
rá la estatua
tonio López

Millet sigue
ingresado debido a
una neumonía

tamiento de Barcelona
la estatua de Antonio
e la plaza del mismo
el 4 de marzo, algo que
á con una fiesta
na organizada por el
rio de la mano de Els
ants, con actividades
s y un espectáculo,
ayer el teniente de
Gerard Pisarello. El
miento recordó que
e lucró con el tráfico de
».

El ex presidente del Palau de la
Música Fèlix Millet permanece
ingresado desde el jueves en el
pabellón penitenciario del
hospital de Terrassa, debido a la
neumonía que padece. Según
fuentes cercanas al preso, Millet
fue atendido en el servicio de
urgencias de Mútua de Terrassa, adonde fue trasladado por
orden del equipo sanitario del
centro penitenciario Can
Brians, donde permanecía
encarcelado desde el pasado 5
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de febrero, para cumplir
condena por el expolio del Palau
de la Música. El expresidente de
la entidad cultural, de 82 años,
ingresó en urgencias al presentar una insuficiencia respiratoria y, una vez se le diagnosticó
la neumonía, fue trasladado al
pabellón penitenciario que el
departamento de Justicia tiene
en el Hospital de Terrassa.
Millet permanecerá en el
pabellón penitenciario para
recuperarse de la neumonía
que padece, tras lo que podría
regresar al centro penitenciario
Can Brians 2, donde fue
internado hace algo más de
quince días por orden de la
Audiencia de Barcelona junto a
Jordi Montull.

Salud

Ascienden a 288
los afectados po
una gastrointer

Un total de 41 nuevos c
gastroenteritis aguda h
elevado a 288 los afecta
un brote que afecta des
miércoles a escolares y
res que se alojaban en
hospitales de la Cerdan
donde realizaban activ
esquí y montaña. Hast
horas de ayer, estaban
279 menores de entre o
catorce años y nueve p
de siete escuelas de Ca
Son dos de la comarca
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La cena más incómoda del Rey
Las protestas previstas para mañana se suman al desplante de varios dirigentes políticos
CRISTINA RUBIO BARCELONA
Una de las tradiciones del Mobile
World Congress es la presencia del
Rey Felipe VI en la cena previa al
congreso y en la jornada inaugural
del lunes, costumbre que mantiene
desde que era Príncipe de Asturias.
Con buenas relaciones en la
GSMA –patronal organizadora del
evento– y cómodo en el sector de las
telecomunicaciones, el Monarca
aprovecha para conocer las últimas
novedades y espolear las inversiones
en innovación. Este año, sin embargo, Felipe VI afrontará su visita más
complicada –la primera desde los
atentados del 17 de agosto– con una
manifestación independentista convocada en las puertas del Palau de la
Música y el boicot anunciado de varios dirigentes políticos, que no acudirán al acto en señal de protesta por
su discurso del 3 de noviembre, dos
días después del referéndum ilegalizado y en pleno choque por el proceso soberanista.
La escalada de tensión se ha ido
incrementando con el paso de los días hasta el punto de que la organización juvenil Arran, vinculada a la
CUP, ha llamado a la movilización a
través de las redes sociales mediante un cartel en el que aparecen Felipe VI, el Rey Emérito y Franco, con
manchas de sangre simuladas bajo
el eslogan «Felipe, criminal, als
Països Catalans no ets benvingut!».
También aparece la fecha y el lugar
de la cena, el Palau de la Música, en
el centro de la capital catalana. « Toma injuria, Felipe. ¡Nos vemos el domingo!», anuncia la organización juvenil con un mensaje fijado en su
cuenta de Twitter.
Arran ha puesto nombre y cartel a
una protesta que se ha ido gestando
en las últimas semanas a través de
las redes sociales y de Whatsapp. «El
25 de febrero Felipe VI estará en Barcelona para asistir a la cena de inauguración del Mobile World Congress
que se hará en el Palau de la Música.
A partir de las 19 horas rodeemos el
Palau de amarillo para mostrarle
nuestro rechazo y exigir la libertad
de los presos políticos. ¡Pásalo!».
Éste es el mensaje que el sector
independentista vinculado a la ANC
y Òmnium hace circular desde hace
días vía Whatsapp o Telegram. Una
protesta a la que también está previsto que se sumen algunos de los
llamados Comités de Defensa de la
República (CDR), asambleas ciudadanas que se extienden por todo el
territorio con el objetivo de «defender la República de forma pacífica,
pero contundente». De hecho, son
los mismos que protagonizaron cortes de carreteras y vías en la huelga
general del 8 de noviembre en Cataluña, por los que hay 73 personas
imputadas. Por otro lado, distintos
colectivos monárquicos han convocado para el próximo domingo actos de apoyos al Rey coincidiendo
con su viaje a Barcelona.

El ex president Carles Puigdemont y el Rey Felipe VI en la cena de hace dos años. TONI ALBIR / EFE
El boicot al Monarca durante su
visita al Mobile World Congress no
será sólo ciudadano: un alto cargo
del Govern –el secretario de Telecomunicaciones, Jordi Puigneró–
ya ha anunciado que no acudirá a
la cena «en señal de protesta». «El
Rey ha perdido la legitimidad que

esperábamos de él a raíz de su discurso del a por ellos del 3 de octubre», ha criticado Puigneró, una de
las máximas autoridades que debían acudir en representación de la
Generalitat.
Otra de las bajas destacadas será
la del líder del grupo municipal de

Esquerra en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch. El republicano
«ha declinado la invitación» porque
«no quiere compartir mesa con
aquel que representa la represión
contra el pueblo de Cataluña del 1 de
octubre y el encarcelamiento sin juicio de personas inocentes».
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Torrent y Colau plantan el
acto de bienvenida al Rey
La judicatura afea el discurso
del President del Parlament
! PÁG. 18-19
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Torrent i Colau plantaran
Felip VI a les seves rebudes
oficials d'avui i de demà
Critiquen el discurs del monarca del 3 d'octubre,
tot i que sí assistiran al sopar d'aquest vespre
Barcelona
JORDI BATALLER (ACN)
El president del Parlament, Roger
Torrent, plantarà Felip VI a la rebuda oficial del sopar del Mobile
World Congress (MWC) d'avui,
segons fonts de la presidència de
la cambra catalana. Torrent sí assistirà al sopar posterior i ha parlat d'aquesta posició amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
que tampoc assistirà a la rebuda.
Torrent argumenta aquesta decisió perquè el cap d'Estat no ha
dedicat "ni una sola paraula" als
ferits de l ' l - 0 per l'actuació de la
policia espanyola i la Guàrdia Civil
i perquè, en el seu discurs del 3
d'octubre, va "emparar" l'actuació del Govern espanyol i no va
apostar "en cap cas per la política
com a via per a resoldre els conflictes polítics".
Per la seva banda, l'alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, també
plantarà Felip VI en les rebudes
oficials previstes per diumenge
i dilluns. Colau no assistirà a la
rebuda oficial, però sí al sopar
de benvinguda que se celebrarà
aquest vespre al Palau de la Música i a la inauguració del congrés.
"Una cosa és el respecte institucional i l'altra és retre homenatge", va sentenciar ahir Colau, que
va voler deixar clar que sí assistirà
al sopar institucional d'obertura del MWC d'avui al Palau de la

Allau de
crítiques de
Foposició en
contra de
Falcaldessa

Música (al qual no assistiran els
representants de la Generalitat) i
a la seva inauguració dilluns.
"Ara mateix no pertoca per
responsabilitat institucional davant de les milers de persones
que van patir càrregues policials
duríssimes i arbitràries a 27 escoles de la nostra ciutat I'1-0", va
assenyalar l'alcaldessa. I, de fet,
Colau va retreure al monarca la
seva "zero empatia" amb aquests
lesionats de l'1-O: "En comptes
de mantenir-se neutral i cridar a
la concòrdia es va posicionar amb
les tesis més dures i més repressives", va lamentar l'alcaldessa.
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Colau va afirmar que aquesta
"repressió absolutament injustificada" i "vulneració reiterada de
drets fonamentals i llibertats" va
molt més enllà del debat d'independència, i va posar en el mateix sac exemples com l'empresonament de líders socials i polítics
com els Jordis, Oriol Junqueras i
Joaquim Forn, o la recent condemna a tres anys de presó per
al raper Valtonyc. "Estem davant
d'un moment de clara vulneració
de drets i de retrocés democràtic", i "per tant, en un moment
que no és de normalitat institucional i això s'ha de reflectir".

Les forces de l'oposició van
rebre la decisió de Colau amb
dures crítiques. El president
del PP català, Xavier Garcia
Albiol, va afirmar que la plantada "posa en risc el prestigi i
l'economia de Barcelona". El
delegat del govern espanyol
a Catalunya, Enric Millo, també va advertir que pot posar
en perill el futur del MWC i la
va acusar d'actuar "de cara a
la galeria", un acte de "postureig". El president del grup
municipal del PP a Barcelona,
Alberto Fernández Díaz, la va
acusar de fer un "boicot" a
Barcelona i convertir-se en
una "kamikaze". Per la seva
banda, el líderdel PSC, Miquel
Iceta, va considerar que Colau
"segueix acumulant errors" i
"perjudicant la ciutat". Finalment, la presidenta de Cs a
l'Ajuntament, Carina Mejías,
la va acusar d'actuar "al dictat
dels independentistes".
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ACTE DE PROTESTA L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, plantarà el rei Felip VI en les recepcions oficials amb motiu del congrés de telefonia
Mobile World Congress, ja que retreu al monarca manca de neutralitat i esperit de concòrdia després de la violència policial de l’1-O

Ada Colau planta Felip VI i no assistirà a
la recepció oficial amb motiu del Mobile
L’alcaldessa justiﬁca que «una cosa és el respecte institucional i l’altra és retre homenatge», però sí que anirà a l’acte inaugural
i al sopar de benvinguda Primera visita del rei a Catalunya des de la manifestació contra els atemptats de Barcelona i Cambrils
ACN

ACN BARCELONA

n L’alcaldessa de Barcelona, Ada
Colau, plantarà Felip VI en les recepcions oficials previstes per a
avui i demà amb motiu del congrés de telefonia Mobile World
Congress (MWC). Colau no assistirà a la rebuda oficial, però sí al
sopar de benvinguda d’avui al vespre al Palau de la Música i a la
inauguració del congrés. Colauva
justificar que «una cosa és el respecte institucional i l’altra és retre
homenatge».
Qui no assistirà a la inauguració
del MWC en protesta per la presència del rei, arran del discurs de
l’-O, és el secretari de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat, Jordi Puigneró. També el secretari general
de la conselleria d'Empresa i Coneixement, Pau Villòria, va declinar assistir a la recepció i sopar.
Per la seva part, Colau confirmava ahir que havia «comunicat
a protocol de la Casa Reial que no
participaré en les habituals rebudes oficials al rei. Ara mateix no
pertoca per responsabilitat institucional davant dels milers de persones que van patir càrregues policials duríssimes i arbitràries a 
escoles de la nostra ciutat l'-O»,
va dir a les portes del Conservatori
Municipal de Música.
De fet, Colau va retreure al monarca la seva «zero empatia» amb
els lesionats de l'-O: «En comptes
de mantenir-se neutral i cridar a
la concòrdia es va posicionar amb
les tesis més dures i més repressives», va lamentar l’alcaldessa. «Estem en un context polític que no
és de normalitat i vivim malaura-

Criden a rebre
el rei amb «una
gran cassolada»
 Òmnium i l’ANC van fer
una crida a través de les xarxes a rebre avui el rei Felip VI
amb una «gran cassolada» a
les 21.00 hores en protesta,
van dir, pel «suport» que el
monarca va donar a la «repressió policial» de l’1-O. Per
contra, la «coordinadora per
Tabàrnia» ha convocat per a
avui una concentració a la
plaça Catalunya de Barcelona per mostrar el respecte al
rei en un «acte de desgreuge
a qui ha sabut defensar l'estat de dret».

L’alcaldessa de Barcelona, atenent ahir els mitjans a les portes del Conservatori Municipal de Música

dament en una situació d’excepcionalitat amb l’autogovern intervingut pel  i els fets molt greus
succeïts els darrers mesos al conjunt del país i concretament a Barcelona», va recordar Colau, que va
afirmar que aquesta «repressió
absolutament injustificada» i
«vulneració reiterada de drets fonamentals i llibertats» va molt
més enllà del debat d’independència o de la relació que hi ha entre Catalunya i Espanya.
L’alcaldessa de Barcelona va
posar en el mateix sac exemples
com l’empresonament de líders
socials i polítics com els «Jordis»,
Oriol Junqueras i Joaquim Forn, i

la recent condemna a tres anys de
presó per al raper Valtònyc. «Un
empresonament per ofenses a la
corona que nosaltres creiem que
s’hauria d’emmarcar en la llibertat
d’expressió», va puntualitzar Colau. «Estem davant d’un moment
de clara vulneració de drets i de
retrocés democràtic», va dir. «I,
per tant, en un moment que no és
de normalitat institucional, i això
s’ha de reflectir en l’exercici del
meu càrrec com a alcaldessa», va
insistir Colau. «Vetllaré sempre
per mantenir els respecte amb totes les institucions, però una cosa
és el respecte institucional i una
altra cosa és retre homenatge, i
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això és el que no faré ni diumenge
ni dilluns», va sentenciar.
Nombrosos líders polítics van
criticar la decisió de Colau. Segons el primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, «segueix oblidant la
seva responsabilitat institucional,
segueix acumulant errors, segueix
perjudicant la ciutat. Barcelona
no s’ho mereix», va dir a través de
Twitter. També el cap de files del
PSC a l’Ajuntament de Barcelona,
Jaume Collboni, va demanar a Colau que «rectifiqui» i va avisar que
és un «error polititzar» el Mobile.
També el president del grup del
PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va acusar l’alcaldessa de

fer un «boicot» a la ciutat i convertir-se en una «kamikaze» contra la
ciutat per plantar el rei. Per la seva
part, en un acte a Girona, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va acusar Colau d’actuar «de cara a la galeria»
i va sostenir que era un gest «menor» de «postureig» perquè, en realitat, l’alcaldessa sí que serà present als «actes importants» als
quals també assistirà el monarca.
Des de Cs, la presidenta del
grup municipal de la formació taronja a l’Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, va acusar l’alcaldessa d’actuar «un cop més al
dictat dels independentistes».

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,30-31

O.J.D.: 8046

TARIFA: 6279 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 927 CM² - 103%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

P.100

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,30-31

O.J.D.: 8046

TARIFA: 6279 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 927 CM² - 103%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

P.101

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,30-31

O.J.D.: 8046

TARIFA: 6279 €

E.G.M.: 67000

ÁREA: 927 CM² - 103%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

P.102

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,16

O.J.D.: 22925

TARIFA: 8671 €

E.G.M.: 102000

ÁREA: 944 CM² - 88%

SECCIÓN: PORTADA

25 Febrero, 2018

P16

NACIONAL

Ni Torrent, ni
Colau rebran
Felip VI
Les institucions se sumen
a la protesta popular
contra el rei espanyol
abans del Mobile
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Ada Colau en una imatge
d’ahir a Barcelona ■ EFE
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La torre Agbar il·luminada per donar la benvinguda al Mobile World Congress ■ ANDREU PUIG

Torrent i Colau planten
Felip VI en la rebuda del MWC
a El president del Parlament i l’alcaldessa sí que acudiran al sopar de benvinguda del congrés a Alts

càrrecs de la Generalitat i els representants municipals d’ERC i la CUP declinen l’assistència a l’àpat
Emili Bella
BARCELONA

El rei espanyol, el borbó
Felip VI, visita avui Catalunya per primera vegada
després de la magna xiulada contra ell a la manifestació posterior als atemptats a Barcelona i Cambrils de l’agost, i després
del discurs del 3 d’octubre
en què va beneir l’“a por
ellos” contra els votants
del referèndum de l’1-O.
L’espera una gran cassolada de rebuig a la seva presència a Catalunya a les
nou del vespre, a més
d’una mobilització a les
portes del Palau de la Música, on assistirà al sopar
inaugural del Mobile
World Congress (MWC).
Però la protesta no es limitarà a la societat civil.
També hi haurà una plantada generalitzada de les

principals institucions del
país. El president del Parlament, Roger Torrent,
“conscient del seu paper
institucional, que sempre
exerceix amb totes les
conseqüències”, no participarà en la rebuda oficial
al monarca prèvia al sopar
perquè “no ha dedicat ni
una sola paraula al miler
de ferits de l’1-O” i perquè
el discurs que va oferir al
cap de dos dies “emparava
l’actuació del govern espanyol i no apostava en cap
cas per la política”, segons
fonts pròximes a Torrent.
Tampoc no hi serà l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, com a protesta
per les càrregues policials
“duríssimes i arbitràries”
de l’1-O en 27 escoles de la
capital. “No pertoca per
responsabilitat institucional”, va afirmar l’alcaldessa. “Una cosa és el respec-

Les frases

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

“Una cosa és
el respecte
institucional
i una altra és retre
homenatge”

“Demano a Colau que
rectifiqui aquests
gestos de cara a la
galeria, aquest
postureig”

“És una falta de
respecte institucional.
Colau no ha superat
el seu paper
d’activista”

Ada Colau

Enric Millo

Carina Mejías

ALCALDESSA DE BARCELONA

DELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL

REGIDORA DE CS A BARCELONA

Gran casserolada contra el monarca a les nou del vespre
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Barcelona tornarà a retrunyir
contra el descendent de Felip
V. A partir de les nou del vespre està prevista una gran
casserolada amb aspiració de
passar als annals de les rebudes als monarques espanyols.
La casserolada parteix de l’exdiputat de la CUP David Fernàndez a les xarxes socials:
“Diumenge podríem continuar superant la por i supe-

rant-nos a nosaltres mateixos
amb la casserolada més gran
que s’hagi sentit mai.” Òmnium Cultural va animar ahir a
rebre Felip VI amb aquesta
acció “per haver donat suport
a la repressió policial contra
votants pacífics l’1-O”. I l’Assemblea Nacional Catalana
s’hi va afegir proposant, a
més, una xiulada als que estiguin al carrer en aquell mo-
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ment. També proposen que
els que estiguin dins del cotxe
a les nou del vespre facin sonar el clàxon. “Els catalans no
tenim rei”, recorda l’entitat independentista. A més, els comitès de defensa de la República (CDR) també conviden a
utilitzar altaveus per fer sonar
la música de Valtònyc i Pablo
Hasel, represaliats per la censura espanyola.

te institucional i una altra
és retre homenatge”, va
insistir. Colau va recordar
que Felip VI, “en comptes
de mantenir-se neutral i
fer una crida a la concòrdia, es va arrenglerar amb
les tesis més dures i repressives”.
Tant Torrent com Colau sí que participaran al
sopar de benvinguda al
MWC al Palau de la Música
i a la inauguració, demà,
del congrés de telefonia
mòbil, on coincidiran amb
el borbó. El gest pretén
“mostrar el clar suport
institucional [al congrés] i
com a ciutat amfitriona de
l’esdeveniment”, segons
l’alcaldessa. Torrent i Colau ho van parlar i van convenir que seria “la resposta més adequada” a la situació actual i “una manera d’expressar conjuntament el compromís amb el
Mobile”.
El que queda del govern
després de l’aplicació del
155 també plantarà el borbó, però anirà una mica
més enllà. El secretari general del Departament
d’Empresa, Pau Villòria, i
el secretari de Competitivitat, Joan Aregio, han declinat la invitació a l’àpat
per la situació d’“anomalia i excepcionalitat” que
viu a Catalunya. Tampoc
no hi seran els representants municipals d’ERC i
la CUP. A més, el secretari
de Telecomunicacions,
Jordi Puigneró, no anirà a
la inauguració de demà.
Crítiques unionistes
“La plantada de Colau al
rei és un boicot a Barcelona i la converteix en una
kamikaze contra la ciutat”, es queixava el president del grup popular a
l’Ajuntament barceloní,
Alberto Fernández Díaz.
“Colau continua oblidant
la seva responsabilitat institucional, segueix acumulant errors, segueix
perjudicant la ciutat. Barcelona no s’ho mereix”, va
piular el primer secretari
del PSC, Miquel Iceta. Ciutadans també va criticar la
plantada perquè la consideren una “falta de respecte institucional”.
Està prevista la presència al sopar de la vicepresidenta espanyola, Soraya
Sáenz de Santamaría; del
ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, i del delegat del
govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que va demanar a Colau que rectifiqui i es deixi de “postureig”. ■

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 8

O.J.D.: 20056

TARIFA: 2064 €

E.G.M.: 115000

ÁREA: 361 CM² - 43%

SECCIÓN: POLITICA

25 Febrero, 2018

PROCÉS SOBIRANISTA

Torrent i Colau planten el rei al Mobile
No assistiran a la recepció oficial pel suport del monarca a la repressió de l’1-O
XAVI TEDÓ / MARIA ORTEGA
BARCELONA

El president del Parlament, Roger
Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, plantaran el rei Felip VI
en les recepcions oficials del Mobile
World Congress (MWC) previstes
per avui al Palau de la Música. Torrent i Colau sí que assistiran, en
canvi, al sopar oficial que es farà a
continuació i que simbolitza pròpiament la inauguració del congrés per
evidenciar el suport de Barcelona i de
Catalunya a un esdeveniment clau
per a la dinamització del teixit econòmic i social del país. El president
de la cambra catalana és “absolutament conscient del seu paper institucional”, però no oblida que el cap
d’estat no ha dedicat “ni una sola paraula al miler de ferits de l’1 d’octubre per l’actuació de la Guàrdia Civil
i la Policia Nacional”. De fet, fonts
pròximes a Torrent recorden que en
el seu discurs del 3 d’octubre Felip VI
emparava l’actuació del govern espanyol i no apostava en cap cas per la
política com a via per resoldre els
conflictes polítics.
Aquest també ha sigut el motiu
principal que ha portat l’alcaldessa
de la capital catalana a absentar-se
en les recepcions oficials del congrés. Colau va assegurar ahir que no
hi assistirà per “responsabilitat institucional” davant dels milers de
persones que l’1-O van patir carregues policials “duríssimes”. L’alcaldessa va lamentar que el rei d’Espanya no mantingués una posició neutral, sinó que es posés al costat de les
“tesis més dures”, i va criticar que
no mostrés empatia per les víctimes
de la repressió. Colau va defensar
que en un moment “d’excepcionalitat” com el que es viu a Catalunya,
“amb l’autogovern intervingut”, “no
pertoquen” les rebudes oficials.
“Una cosa és el respecte institucional i l’altra el vassallatge”, va sentenciar. L’alcaldessa també va criticar
el “retrocés democràtic” a l’Estat
que, diu, s’ha evidenciat amb la con-

El president del Parlament, Roger Torrent, amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en
l’acte de suport al MWC a principis de febrer. CRISTINA CALDERER

demna a presó del raper Valtonyc
per haver ofès els Borbons amb les
lletres de les seves cançons. Ahir ja
havia comunicat la decisió al servei
de protocol de la Casa del Rei. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, va demanar a l’alcaldessa que rectifiqui i la va convidar a deixar-se de “postureig”. Unes
crítiques que també van fer visibles
Ciutadans i el PSC.
El seu exsoci de govern, Jaume
Collboni (PSC), li va reclamar a través de Twitter que rectifiqui i no
“polititzi” el Mobile. El líder del PP
a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va titllar l’alcaldessa de “kamikaze” per la seva “insolència” amb
Felip VI. I la presidenta del grup
municipal de Cs, Carina Mejías, va
denunciar que Colau “no ha superat el seu paper d’activista i actua
un cop més al dictat dels independentistes”. Les formacions sobiranistes, en canvi, van avalar el posicionament de Colau. De fet, el cap
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de files d’ERC a la ciutat, Alfred
Bosch, ja va anunciar durant la setmana que no assistiria al sopar. La
CUP també va fer una crida divendres a boicotejar el sopar per la presència del rei.
Cap membre de la Generalitat

Entre les baixes també es compten
els tres representants de la Generalitat que estava previst que hi assistissin. Després que el secretari de
Telecomunicacions del Govern,
Jordi Puigneró, anunciés que no
aniria a la inauguració del MWC
per la presència de Felip VI, els altres dos màxims representants de
la conselleria d’Empresa i Coneixement, Pau Villòria i Joan Aregio,
van declinar ahir acudir-hi en nom
de la Generalitat per la situació
“d’anomalia” i “excepcionalitat”
que viu Catalunya. Fonts del departament van informar que Villòria sí
que participarà en la inauguració
del congrés.e
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COLAU, SIEMPRE CON
LOS SEPARATISTAS
Manifestación. El 21 de
octubre, Ada Colau encabezó
una manifestación junto a
Puigdemont para rechazar la
aplicación del 155. El 1-O
ya había permitido votar en
los colegios de la ciudad y
ella misma lo hizo.
Rompe con el PSC. El 13
de noviembre, Colau rompió su
acuerdo en el Ayuntamiento de
Barcelona con el PSC por el
apoyo del partido de Miquel
Iceta a la aplicación del 155 y a
la unidad de España.
No rechaza la DUI. La
alcaldesa y su grupo
rechazaron votar en el
Ayuntamiento en contra de
la declaración unilateral
de independencia el 27 de
noviembre, alineándose de
nuevo con los separatistas.
Familias de los presos.
El pasado jueves, Ada Colau
celebró una recepción
institucional para arropar
y reunirse con los
familiares de los dirigentes
independentistas
encarcelados y exigió su
acercamiento a Cataluña.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer en un acto en el conservatorio de música en el que anunció su boicot a la visita del Rey a Cataluña. EFE
Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Barcelona, Carina Mejías, la acusó
por su parte de actuar «al dictado de
los independentistas».
Los responsables de la Generalitat
cuya asistencia estaba prevista han
optado por no asistir ni a la recepción ni a la cena de bienvenida. Después de que el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi
Puigneró, anunciase ya hace unos
redes sociales– y con la que intenta
En ausencia de los representantes días que no acudirá, los otros dos repese a todo mantener su papel insti- institucionales de la comunidad, presentantes del Departament d’Emtucional como alcaldesa a ojos de la fuentes de la organización informa- presa i Coneixement, Pau Villòria y
GSMA y del sector económico de la ron ayer que la recepción correrá a Joan Aregio, también han declinado
ciudad, igual que Torrent como má- cargo del delegado del Gobierno en estar presentes. Su justificación es la
xima autoridad de Cataluña, al sí Cataluña, Enric Millo, y del ministro situación de «anomalía y excepcioacudir a la cena posterior.
Nadal, mientras que el Rey estará nalidad» que vive Cataluña. Todos
La líder de las comunes también acompañado por Santamaría.
ellos realizan actualmente su labor
bajo la supervisión del
Gobierno central tras
la aplicación del artículo 155.
Airbnb espera que hasta 45.000 congresistas utilicen la plataforma para alojarse
Además de por los
en la capital catalana durante la feria del móvil, lo que supone un 12,5% más
desplantes instituciorespecto a 2017. La plataforma ha calculado que estos usuarios generarán un
nales, la visita del Rey
impacto económico en Barcelona de casi 40 millones de euros, un 43% más si se
a Barcelona estará
compara con la feria del año pasado, aparte de de suponer cerca de cinco
marcada por las promillones de ingresos para los anfitriones. Según Airbnb, el precio medio de una
testas organizadas por
noche reservada para el MWC se sitúa en los 66 euros. Por su parte, el Gremio de
sectores independenRestauració de Barcelona ha señalado que el gasto de los congresistas durante las
tistas a las puertas del
cuatro noches del salón se estima en 20 millones de euros.
Palau de la Música. La
ANC y Òmnium han
pedido rodear el recintiene previsto ir mañana a la inauLa postura de Colau generó ayer to con lazos amarillos. Arran, la orguración oficial del congreso, don- un aluvión de críticas entre los cons- ganización juvenil de la CUP, espolea
de coincidirá otra vez con el Monar- titucionalistas. Millo pidió a la alcal- el boicot con carteles contra el Moca, la vicepresidenta del Gobierno, desa que rectifique su decisión y la narca, y los Comités de Defensa de
Soraya Sáenz de Santamaría, y el invitó a dejarse de «postureo» por- la República también están movilizaministro de Energía, Turismo y que puede «poner en peligro la esta- dos. Por contra, la Coordinadora por
Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre bilidad de acontecimientos tan im- Tabarnia ha convocado una moviliotras autoridades.
portantes como éste». La líder de zación de apoyo al Rey.

Colau, Torrent y la Generalitat se
alían para boicotear hoy al Rey
La alcaldesa lidera el plante en el Mobile, mientras la ANC y la CUP convocan protestas
CRISTINA RUBIO BARCELONA
Ni Ada Colau ni Roger Torrent acudirán a la recepción oficial de hoy al
Rey Felipe VI, que visita por primera vez Barcelona desde el pasado verano con motivo de la celebración
del Mobile World Congress. La alcaldesa de la ciudad y el presidente
del Parlament, máximas autoridades de Cataluña en estos momentos
ante la ausencia de un president, sí
que tienen previsto asistir a la cena
posterior que las instituciones y los
principales agentes económicos del
sector organizan para dar la bienvenida a la GSMA, la patronal encargada del evento.
Al coordinado desplante se sumarán los tres representantes de la Generalitat que tenían previsto participar en el acto del Palau de la Música,
mientras que las entidades independentistas ANC y Òmnium y las Juventudes de la CUP han convocado
protestas por la visita de Don Felipe.
«Ahora mismo no toca, por responsabilidad institucional frente a
las miles de personas que sufrieron
cargas policiales durísimas y arbitrarias en 27 escuelas de nuestra
ciudad el 1-O», argumentó ayer Co-

lau para explicar su negativa a recibir al Monarca en el Mobile, como
sí hizo los últimos dos años. La alcaldesa aprovechó el momento para acusar al Rey de «posicionarse
con las tesis más duras y represivas
en vez de mantenerse neutral y llamar a la concordia» con el discurso
que hizo el 3 de octubre, dos días
después del referéndum ilegal y en
pleno choque derivado del proceso
independentista.
«No rendiré pleitesía a un Monarca que debería revisar su relación
con Cataluña», abundó Colau para
explicar su rechazo a ir a la recepción oficial pese a que sí que acudirá
a la cena posterior con el Monarca.
Torrent, por su parte, coordinó la
decisión con la alcaldesa y se expresó en la misma línea. «No ha dedicado ni una sola palabra al millar de
heridos del 1 de octubre por la actuación de la Guardia Civil y la Policía
Nacional», aseguraron ayer fuentes
de su entorno sobre el Rey.
Una decisión, la de Colau, con la
que se posiciona una vez más al lado del independentismo, esquiva sus
críticas –que ya apuntaban a ella durante toda la semana a través de las

EL EVENTO, UN NEGOCIO PARA AIRBNB
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El tauler català 3 Tensions en l’obertura de l’MWC

Colau, Torrent i la Generalitat
plantaran el Rei al Mobile
RICARD CUGAT

Al·ludeixen a
l’«anòmala» situació
política per no assistir
a la recepció oficial
Sí que coincidiran
amb el Monarca en
el sopar institucional
d’inauguració

«REPRESSIÓ INJUSTIFICADA» / Colau tam-

EL PERIÓDICO
BARCELONA

P

lantada de l’Ajuntament
de Barcelona, de la Generalitat i del president del Parlament al rei Felip VI. Ni
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau,
ni Roger Torrent, ni els representants de la Generalitat participaran
en la rebuda oficial de les autoritats
que es dispensarà al Monarca tant
avui com demà amb motiu dels actes d’inauguració del Mobile World
Congress (MWC). Tots ells al·ludeixen
a la situació política a Catalunya per
justificar la seva decisió.
L’alcaldessa no participarà en
els besamans al Rei que se celebraran avui abans del sopar oficial al
Palau de la Música amb motiu de
l’MWC, ni en el de l’endemà, quan
se celebrarà la inauguració oficial.
Colau sí que assistirà, no obstant,
al sopar oficial de benvinguda i a la
inauguració del congrés per mostrar el seu «clar suport institucional» a l’MWC i com a ciutat amfitriona que és de l’esdeveniment
internacional, segons les fonts consultades.
En una decisió coordinada amb

També es van sumar a la plantada els tres representants de la Generalitat que estava previst que assistissin a la recepció i al sopar presidit pel Monarca. Després que el
secretari de Telecomunicacions
del Govern, Jordi Puigneró, anunciés que no aniria a la inauguració de l’MWC per la presència de
Felip VI, els altres dos màxims representants de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, Pau Villòria i
Joan Aregio, van declinar participar en el sopar davant la situació
d’«anomalia i excepcionalitat» que
viu Catalunya.

33 Colau, en la clausura d’unes jornades dedicades al model de guarderies, ahir, a Barcelona.

ANC i Òmnium convoquen una cassolada
33 L’ANC i Òmnium Cultural han

convocat una cassolada per rebre el
Rei a Barcelona amb motiu de la inauguració del Mobile World Congress. Les entitats independentistes
insten a la protesta ciutadana avui a
les 21 hores. «Aquest diumenge el rei
Felip VI ve a Barcelona. Rebem-lo
fent una gran cassolada per haver recolzat la repressió policial contra votants pacífics l’1-O. Reclamem la llibertat dels presos polítics. Si ets al

cotxe, fes sonar el clàxon!», va difondre Òmnium Cultural a través de
Twitter.
33 «Els catalans no tenim rei. Casso-

lada i xiulada diumenge a les 21 hores», va tuitejar per la seva part l’Assemblea, juntament amb una imatge
de Felip VI amb la porra a la mà i el
text: «Així no». L’ANC també va anunciar que durant l’MWC repartirà llaços grocs entre els assistents.

la de Colau, Torrent ha anunciat que
tampoc assistirà a la recepció. Fonts
de la Presidència del Parlament van
informar ahir a Europa Press que
Torrent és conscient del seu paper
institucional, però no assistirà a
l’acte perquè el Rei «no ha dedicat
ni una sola paraula al miler de ferits
de l’1 d’octubre per l’actuació de la
Guàrdia Civil i la Policia Nacional».
També van recordar el discurs del
Rei del 3 d’octubre, que «emparava
l’actuació del Govern espanyol i no
apostava en cap cas per la política
com a via per resoldre els conflictes
polítics».

bé va al·ludir a la situació d’«excepcionalitat» per explicar la seva absència
en les recepcions oficials al Rei, i va
afegir que ha de «ser responsable davant la repressió injustificada» que
es va patir el passat 1-O, i que el Rei
«hauria d’haver mantingut la neutralitat». Segons ella, el Monarca va
mostrar «zero empatia amb les persones que van patir» les càrregues policials.
Els partits constitucionalistes
van criticar la decisió de Colau. A
més a més, fonts del Govern van demanar a l’alcaldessa que «es deixi
de posturejos i que es posi a treballar pels interessos de tots els barcelonins i de la ciutat».
CRÍTIQUES DE SOCIALISTES I CIUTADANS /

També el primer secretari del PSC,
Miquel Iceta, va carregar contra la
dirigent de Barcelona en Comú a
l’apuntar que «continua acumulant errors» i «perjudicant la ciutat». «Colau segueix oblidant la seva responsabilitat institucional»,
va tuitejar. I va afegir: «Barcelona
no s’ho mereix». Per la seva part, la
líder de Ciutadans a Barcelona, Carina Mejías, va assegurar que l’alcaldessa Colau «no ha superat el
seu paper d’activista i actua una vegada més al dictat dels independentistes». H

El CGPJ retreu al president del
Parlament el seu «greu» atac
Torrent es ratifica i JxCat
demana la dimissió de la
degana dels advocats
EL PERIÓDICO
BARCELONA

La polèmica per la intervenció del president del Parlament, Roger Torrent,
denunciant l’existència de «presos
polítics» al Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB) va provocar ahir una
cascada de reaccions, entre les quals
va sobresortir la del Consell General
del Poder Judicial (CGPJ). L’òrgan de govern dels jutges va retreure a Torrent
el seu «greu» atac a la independència
dels jutges.
«Reiterem que afirmar l’existència de presos polítics, i en especial
per un representant institucional,

és una desqualificació molt greu de
la funció judicial, que transcendeix
el mateix Poder Judicial, ja que ataca
frontalment el nostre model de convivència basat en el respecte a la llei»,
va advertir la comissió permanent
del CGPJ en la declaració aprovada en
una reunió extraordinària.
La Fiscalia General de l’Estat també va censurar les paraules del president del Parlament i va recalcar que
tots els procediments oberts contra
polítics catalans «s’estan desenvolupant amb el màxim respecte i garanties processals de tots els investigats».
«El reiterat ús de l’expressió presos polítics s’allunya de la realitat, és una figura incompatible amb la nostra democràcia i, per tant, no pot ser acceptada per aquesta fiscalia», va afegir
en un comunicat.

Malgrat les crítiques, Torrent es
va reafirmar ahir en les seves declaracions a través dels seus comptes a
les xarxes socials. Va considerar que
la seva obligació és vetllar pels drets
de la Cambra i denunciar una «situació anòmala». «Si no ho fes, no estaria complint amb les funcions del
meu càrrec», va afegir abans de recalcar que la llibertat d’expressió ha
de ser vàlida per a «tothom».
D’altra banda, els diputats de
Junts per Catalunya Quim Torra i Elsa Artadi van demanar la dimissió
de la degana de l’ICAB, Maria Eugènia Gay, que divendres va reprendre
en directe Torrent. Gay va sortir al
pas de les crítiques i va voler deixar
clar el seu suport a la llibertat d’expressió, però amb «el respecte degut
als assistents» a l’acte a l’ICAB. H
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ICAB

SOPAR DESPRÉS DE LA POLÈMICA
Barcelona q L’enfrontament entre Roger Torrent i Maria Eugènia Gay no
es va allargar en el temps. Almenys a jutjar per la imatge distribuïda ahir
per l’ICAB, en què tots dos comparteixen taula i conversa amb el
ministre Rafael Catalá i Ada Colau en el sopar de gala posterior a l’acte.
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Gestos descontrolats

E

LS gestos en política són necessaris, però quan la
política es limita als gestos acaben constituint un
problema. L’alcaldessa Ada Colau ha passat en
tres anys de qualificar el Mobile World Congress
d’aparador del capitalisme a considerar-lo imprescindible
per a la ciutat. Les persones canvien, evolucionen, creixen.
Però els seus gestos queden: si fa tres anys es va tancar amb
una samarreta solidària amb els treballadors de Movistar a la
seu de Telefónica mentre es decidia la firma d’un nou contracte amb el Mobile fins al 2023, ara ha anunciat que plantarà el Rei en la rebuda d’aquesta nit i en els actes d’inauguració del certamen de demà. Res mai no és tan greu perquè
amb el temps ha acabat demanant ajuda al president de Telefónica perquè el Mobile no marxi i avui estarà en el sopar
oficial al Palau de la Música. Però el colauisme és gesticulositat, sense saber que els gestos parlen més que mil paraules i
sovint ofenen com cent insults. De Colau podria dir-se allò
que Josep Pla va expressar en el seu Homenot de l’escriptor i
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Macron dona la cara
El president francès Emmanuel
Macron va sobreviure ahir
a una bona dosi de retrets i
esbroncades en la tradicional
visita al Saló Internacional de
l’Agricultura a París, un termòmetre vital per a tots els residents de l’Elisi. PÀGINA 8
POLÍTICA

Pensions, a part
El Partit Popular prova d’aïllar
els pensionistes, la seva principal font de vots, de la contesa
electoral. PÀGINA 28

polític mallorquí Joan Estelrich: “Només va tenir temps per
a les coses inútils. (...) Ho va tenir tot sempre preparat, a punt
de començar i de posar-hi fil a l’agulla. No hi va haver manera”. La gesticulació no condueix més que a l’esgotament
personal i a l’empobriment de la imatge pública. Es pot estar
a favor dels treballadors de Movistar sense crear una crisi a
Telefónica i es pot discrepar del Rei sense provocar-ne una
altra amb la Corona. Segurament són temps en què és millor
quedar bé amb els hiperventilats que habiten a Twitter que
amb la resta que ventilen el just a fora. Però és un mal negoci
polític perquè aquests són més. Colau desconeix aquella
sentència de Woody Allen: “El mag va fer un gest i va desaparèixer la fam, en va fer un altre i va desaparèixer la injustícia, en va fer encara un altre i es
va acabar la guerra. El polític va
fer un gest i va desaparèixer el
mag”. Ara necessitem la màgia i
sobren els gestos.

EDITORIALS

CULTURA

Els temes del dia

Gauguin a Andorra

La decisió d’Ada Colau de no
participar en les recepcions
oficials al Rei amb motiu dels
actes d’inauguració del Mobile
World Congress, i les properes
eleccions italianes. PÀGINA 30

El Museu Carmen Thyssen
d’Andorra obre les portes a les
anades i vingudes d’una vintena
d’autors, entre ells Gauguin,
Pissarro, Canaletto, Birch, Heckel, Münter o Nolde. PÀGINA 58

OPINIÓ

RAQA DESPRÉS DE LA BATALLA

ESPORTS

Lector cerca pis

La ciu at ’Al-Ra qa mb
pr u feines t 20. 0 ha
tants després de l’ocu c ó
de l’Estat Islàmic i el posterior alliberament. PÀGINA 14

Ledecká pot amb tot

Llucia Ramis se submergeix en
els pisos de lloguer anunciats a
internet, constatant que cap
d’ells no allotja prestatgeries
atapeïdes de llibres: “Tant si són
curoses composicions d’estil
nòrdic o al·lucinants quadres
costumistes dels setanta, als
pisos dels anuncis gairebé mai
no hi ha llibres. La qual cosa
complica la ja difícil tasca
d’imaginar on ficaries els teus,
sobretot quan aquesta decisió
vendrà determinada per si hi
cabran”. PÀGINA 35
TENDÈNCIES

Les oenagés planten cara
Creu Roja internacional ha
reconegut que 21 dels seus empleats han estat acomiadats
per haver pagat a canvi de
serveis sexuals. PÀGINA 40
P.108

Es pot viure en completa
solitud al bosc? José Díaz va
voler respondre a aquesta
qüestió endinsant-se al
bosc asturià. PÀGINA 42

La txeca Ester Ledecká ha
aconseguit unir esquí i surf de
neu en els Jocs de Pyeongchang
aconseguint l’or en el supergegant d’esquí i el gegant paral·lel
en taula, una fita mai aconseguida des de l’arribada del surf de
neu a la disciplina olímpica,
trencant una barrera històrica
responsable de múltiples xocs a
les pistes. PÀGINA 74

SUBHASTES EN ALÇA

ECONOMIA

TRES MESOS A LA NATURA

La irrupció d’internet ha
revitalitzat el mercat de les
subhastes, atraient un públic
més jove. PÀGINA 60
UN GRAM D’AVANTATGE

El control de la nutrició és
l’últim pas per aconseguir
l’èxit en el futbol. PÀGINA 78

Recuperació ‘low cost’
Malgrat que el sector de la
construcció s’està recuperant de
la llarga crisi del totxo, els sous
dels seus treballadors acumulen
tres anys de caigudes arrossegats per l’elevat atur del sector
i la desvinculació del conveni
que han aprovat algunes de les
seves empreses. PÀGINA 83
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CÉSAR RANGEL

Connectats. Barcelona espera des d’avui més de 108.000 participants al Mobile World Congress, cinc
dies de fira amb un impacte econòmic a la ciutat que supera els 470 milions. VIURE I SUPLEMENT ESPECIAL

Colau i Torrent planten el
Rei en l’inici del Mobile
œL’alcaldessa de Barcelona, el
œ Allau de crítiques dels partits no
president del Parlament i alts càrrecs de sobiranistes, que veuen en perill el
la Generalitat protesten així per l’1-O
futur del MWC a la ciutat POLÍTICA 20
AVUI
9,95 €
+ cupó
del dia
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DISNEY CLÁSICOS

5a entrega: ‘La Sirenita’
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POLÍTICA
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Torrent i Colau declinen donar la
benvinguda oficial al Rei al MWC
Ciutadans, PSC i PP critiquen durament la decisió i demanen que es rectifiqui
AITZIBER AZPEITIA
Barcelona

El president del Parlament, Roger
Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no participaran en la
rebuda oficial que les autoritats
dispensaran avui al rei Felip VI
ambmotiudelasevavisitaalacapital catalana per assistir al Mobile
World Congress (MWC). En canvi,
tant Torrent com Colau han confirmat la seva assistència al sopar institucional d’obertura de l’esdeveniment que tindrà lloc aquesta nit al
Palau de la Música i en què coincidiran amb el Monarca. Es tracta
d’una decisió consensuada que
busca evidenciar, d’una banda, el
seumalestarrespecteal’actituddel
cap de l’Estat referent als fets de
l’1-O i el procés sobiranista i, de l’altra, deixar clar el compromís institucional de tots dos amb el Mobile.
La plantada del president del
Parlament i de l’alcaldessa se sumen així a les ja anunciades dels
tres representants de la Generalitat
que estaven previstes: el secretari
de Telecomunicacions del Govern,
Jordi Puigneró, i els altres dos màxims representants de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, Pau
Villòria i Joan Aregio. També s’absentaran els representants municipals d’ERC i la CUP en protesta per
la presència del Rei.
FontsdelapresidènciadelParlament van informar que Torrent és
conscient del seu paper institucional, però que no assistirà a la recepció perquè el Rei “no ha dedicat ni
unasolaparaulaalmilerdeferitsde

cres passat quan va presidir un acte
de l’Ajuntament de Barcelona de
suport als familiars dels activistes i
polítics independentistes en presó
preventiva.
El delegat del Govern central a
Catalunya, Enric Millo, va demanar a Colau que deixi el “postureig”
i rectifiqui, ja que “posa en perill
l’estabilitat d’esdeveniments tan
importants” com el MWC. El líder
del PSC, Miquel Iceta, va criticar
que Colau “continua acumulant errors”i“oblidantlasevaresponsabilitat institucional”. Pel president
del PPC, Xavier García Albiol, la
“plantada” al Rei és deguda al “sentiment independentista” de l’alcal-

El president del
Parlament i l’alcaldessa
lamenten el paper de
Felip VI després del
que va passar l’1-O

MARTA PÉREZ / EFE

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, durant un acte ahir a la capital catalana

l’1d’octubreacausadel’actuacióde
la Guàrdia Civil i la Policia Nacional”. També van assenyalar que en
el seu missatge institucional del 3
d’octubre “emparava l’actuació del
Govern espanyol i no apostava, en
cap cas, per la política com a via per
resoldre els conflictes polítics”.
Per la seva banda, l’alcaldessa va
justificar la seva decisió per “responsabilitat institucional davant
elsmilersdepersonesquevanpatir
càrregues policials, duríssimes i arbitràries, a 27 escoles de la nostra
ciutatl’1d’octubre”. “Unacosaésel
respecteinstitucionaliunaaltraretre homenatge”, va explicar Colau.
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La batllessa barcelonina, en
declaracions als mitjans, també va
lamentarla“zeroempatia”mostrada pel Monarca cap als ferits en el
seu discurs institucional del 3 d’octubre passat i que, “en comptes de
mantenir-se neutral i cridar a la
concòrdia”, es posicionés “amb les
tesis més dures i repressives”. Una
actitudque,aparerseu,“vafermolt
de mal”.
L’alcaldessa va considerar que el
moment d’excepcionalitat social i
política que es viu a Espanya, amb
l’autogovern català intervingut
després de l’aplicació del 155, l’empresonament preventiu d’activis-

tes i líders polítics i la condemna a
tresanysdepresód’unraperperinjúries a la Corona, revelen una situació de “reiterada vulneració de
drets i llibertats, així com un clar
retrocés democràtic”, i que aquesta
faltadenormalitatpolíticaiinstitucional s’ha de reflectir en l’exercici
del seu càrrec. “Vetllaré sempre
per mantenir el respecte a totes les
institucions,peròunacosaéselrespecte institucional i l’educació i
una altra rendir homenatge, i això
no ho faré”, va sentenciar.
La decisió de Colau va ser durament criticada per Cs, PSC i PP, a
qui l’alcaldessa ja va irritar dime-

dessa. Opinió compartida per la líder de Cs a l’Ajuntament, Carina
Mejías, que va acusar Colau d’actuar“aldictatdelsindependentistes”.
El Rei visita avui Catalunya per
primera vegada després de la votació de l’1-O per presidir el sopar de
benvinguda al Mobile World Congress i inaugurar demà aquesta important fira. L’última visita del cap
de l’Estat es va produir ara fa sis
mesos,quanvaassistiralamanifestació contra el terrorisme després
dels atemptats de Barcelona i Cambrils,ienlaqualhivahavermostres
de disconformitat per part d’una
part dels assistents. Per avui hi ha
convocades diferents protestes.
D’una banda, Òmnium Cultural,
l’ANC i la CUP han convocat “la
cassolada més gran del món” a les
21hores,mentrequeelsComitèsde
Defensa de la República (CDR) es
preparen per sortir al carrer i expressar el seu malestar per la presència de Felip VI.

El CGPJ qualifica de greu atac a la
convivència parlar de presos polítics
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

El Consell General del Poder Judicial (CGJP) va sortir ahir al pas de
lesparaulesdelpresidentdelParlament, Roger Torrent, sobre l’existència de presos polítics pel procés
considerant que aquesta menció
–divendres en un acte al Col·legi
d’Advocats de Barcelona i davant la
cúpula judicial de Catalunya– va
constituir “una desqualificació
molt greu” que ataca “frontalment
el nostre model de convivència,
basat en el respecte a la llei”. La declaració subratlla que “al marge de
la llei i del dret no hi ha llibertat ni
democràcia”.
ElCGPJafirmaque“lesmanifestacionsfetesenunàmbitinstitucional per qui ostenta la representació
d’un Parlament autonòmic ens
obliguen a recordar a les institucions i a la societat que el poder judicial sempre actua des de la més absoluta independència”. El Consell
diu que no li correspon fer “valoracions polítiques”, però sí “defensar
P.110
els valors que formen l’Estat de

les situacions de presó provisional
ho són “com a conseqüència de decisions judicials motivades i adoptades en el curs d’un procés amb totes les garanties”, i se sustenten “en
la llei i no pas en mandats aliens a
aquesta, fruit de l’estricta separació
de poders”.
La Fiscalia General de l’Estat va
donar a conèixer una altra declaració en què afirma que els processos
oberts “a responsables públics ca-

Torrent es ratifica
en les seves paraules
i diu que continuarà
defensant els diputats
“presos i exiliats”
talans” es desenvolupen “amb el
màxim respecte i garanties processals”. El comunicat afegeix que “el
reiterat ús de l’expressió ‘presos
polítics’ s’allunya de la realitat”,
perquè la Fiscalia “no ha perseguit
mai manifestacions polítiques, sinó

l’exercici de les seves responsabilitats”.
El president del Parlament va dir
al seu torn que la Cambra catalana
viu “una situació anòmala” i que
continuarà defensant els drets dels
135 diputats i de les persones que
els han votat. “Mai –va afirmar– no
deixaré de denunciar la situació
dels diputats presos i exiliats fins
quesiguinacasa”.Enunmissatgeal
seu compte de Facebook, Torrent
va afirmar que la llibertat d’expressió ha de ser vàlida per a “tothom”.
Va afegir que el sistema judicial és
ple de bons professionals, i precisament per això els demana que assumeixin “la gravetat del moment”.
El delegat del Govern central a
Catalunya, Enric Millo, va qualificar de “vergonya” la intervenció de
Torrent, a qui Xavier García Albiol
(PP) va dir “irresponsable i agosarat”. Al pol oposat, Joan Tardà
(ERC) es va sentir “orgullós” de les
paraules del president del Parlament, mentre Elsa Artadi (JxCat)
demanava la dimissió de la degana
del Col·legi d’Advocats, Maria Eugènia Gay, per haver “renyat” Tor-
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Colau y Torrent
se niegan a recibir
al Rey en el
Mobile Congress P24
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Torrent, Colau y
la Generalitat
se niegan a recibir
al Rey en el Mobile
C. S. BAQUERO / A. L. CONGOSTRINA, Barcelona
Ni el Ayuntamiento de Barcelona, ni el presidente del Parlament, ni
la Generalitat participarán hoy en los saludos protocolarios al Rey
que preceden a la cena oficial y a la inauguración del Mobile World
Congress. Las tres instituciones expresan así su rechazo al papel del
Monarca tras las cargas policiales del referéndum ilegal del 1 de
octubre. La alcaldesa Ada Colau sí asistirá al resto de actos, mientras
que un representante de la Generalitat solo irá a la inauguración.

“Debo ser responsable delante
de las miles de personas que sufrieron cargas durísimas y arbitrarias el 1-O. Ante estos hechos
tan graves, la figura del Rey debería haberse mantenido neutral y haber llamado al diálogo,
pero se posicionó con las tesis
más duras y represivas mostrando cero empatía ante esta vulneración de derechos”, argumentó
ayer Colau, tras comunicar a la
Casa del Rey que no participaría
en el saludo protocolario a Felipe VI. La alcaldesa también criticó “el encarcelamiento de los líderes sociales y políticos”.
El protocolo real exige que
antes de los eventos donde asiste el Rey las autoridades salgan
a recibirle. Es la llamada línea
de recepción. El Ayuntamiento
aclaró que la alcaldesa no participará en el saludo de esta noche —antes de la cena en el Palau de la Música—, ni en el de
mañana —en el Recinto de Fira
Barcelona—. Colau, sin embargo, sí asistirá a la cena y también irá a la inauguración. “Velaré siempre por el respeto institucional, pero una cosa es el respeto institucional y otra es la pleitesía”, alegó Colau. Es la primera vez que el Rey visita Cataluña
tras el 1-O.
El presidente del Parlament,
Roger Torrent, seguirá la misma
fórmula que Colau. La segunda
autoridad de Cataluña en ausencia del presidente de la Generalitat asistirá a la cena, pero no saldrá a recibir al Rey y saludarle.

Si se sigue el mismo protocolo que en la cena del año pasado, Torrent tendrá que sentarse
a la izquierda del Rey al no haber president. Enfrente estará la
alcaldesa Colau. Un portavoz de
la Cámara catalana explicó que
previamente Torrent y Colau habían comentado cómo escenificar el malestar por la reacción
de la Casa del Rey ante el problema catalán sin afectar su compromiso con uno de los eventos
más importantes para la economía catalana y de impacto mundial. “El jefe de Estado no ha dedicado ni una sola palabra a los
heridos del 1-O por la actuación
de la Guardia Civil y la Policía”,
agregó el portavoz.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a su llegada ayer al conservatorio municipal. / MARTA PÉREZ (EFE)

Orden constitucional
En su discurso del 3 de octubre
del año pasado el Rey avaló la
respuesta del Gobierno ante el
referéndum ilegal al considerar
que “es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y
el normal funcionamiento de las
instituciones”. “Esas autoridades [en referencia al Gobierno liderado por Carles Puigdemont]
han menospreciado los afectos y
los sentimientos de solidaridad
que han unido y unirán al conjunto de los españoles; y con su
conducta irresponsable incluso
pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España”, dijo el
jefe del Estado.

La polémica sobre la representación institucional en la feria de los móviles comenzó el
pasado martes, cuando el secretario de Telecomunicaciones de
la Generalitat, Jordi Puigneró,
anunció a través de Twitter que
no participaría en ninguno de
los actos protocolarios del Mobile. “El Rey ha perdido la legitimi-
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dad que esperábamos después
de su discurso del a por ellos del
3 de octubre”, aseguró Puigneró.
Siguieron sus pasos otros dos
altos cargos del Departamento
de Empresa: el secretario general, Pau Villòria, y el secretario
de Empresa, Joan Aregio. Ambos declinaron ir a la cena a tra-

vés de una carta. En la misiva,
aseguran que en Cataluña hay
“una situación de anomalía y excepcionalidad”. Villòria, sin embargo, sí acudirá a la inauguración en Fira Barcelona.
La decisión de los máximos
representantes institucionales
catalanes de no participar en el
saludo oficial al Rey levantó una
polvareda de críticas. Desde el
Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital recordaron:
“Barcelona se juega mucho estos días y consideran que todos
los ojos estarán puestos desde
hoy en el Mobile de cuyo éxito
dependerá la permanencia en
Barcelona de la mayor feria de
tecnología móvil del mundo, algo en lo que debemos estar todos unidos”.
Ciudadanos, el PSC y el PP
afearon ayer la decisión de Colau. “El Congreso de los móviles
es un esfuerzo colectivo. Es un
error politizarlo”, lamentó Jaume Collboni, el líder de los socialistas en el Consistorio. La presidenta del grupo de Ciudadanos
en Barcelona, Carina Mejías,
cree que Colau actúa “al dictado
de los independentistas”. Alberto Fernández Díaz (PP) ve la decisión de la alcaldesa “kamikaze” con los intereses de la ciudad.
MÁS INFORMACIÓN EN LA PÁGINA 51

DOMI
25 Febrero, 2018

ELPMUN

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,8

O.J.D.: 117941

TARIFA: 80444 €

E.G.M.: 662000

ÁREA: 1233 CM² - 119%

SECCIÓN: PORTADA



La multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada

Colau se pone al
frente del boicot
independentista
contra el Rey

CRISTINA CIFUE

Dice que Don Felipe apoya la «represión» y no
le rendirá «pleitesía» en la recepción del Mobile
Congress Z Tampoco estarán Torrent ni nadie de
la Generalitat y ANC y CUP convocan protestas
CRISTINA RUBIO BARCELONA

Riesgo de éxodo
de médicos en
Baleares por
la imposición
del catalán

Ada Colau encabezará hoy el boicot
político del independentismo a Felipe VI con motivo de su visita a Barcelona por el Mobile World Congress. Ni la alcaldesa ni el presidente del Parlament, Roger Torrent –las
dos máximas autoridades de Cataluña–, acudirán a la recepción oficial al
Rey como gesto de protesta por las
cargas policiales del 1-O y por su discurso dos días después. «No rendiré
pleitesía a un Monarca que debería
revisar su relación con Cataluña»,
lanzó ayer Colau. Tampoco la Generalitat, intervenida con el artículo
155, mandará representante.
La coordinación del separatismo
para boicotear la primera visita del
Rey a Cataluña desde el verano es
total, ya que a las ausencias concertadas de Colau, Torrent y la Generalitat se unen las protestas que han
convocado ANC, Òmnium y la CUP.

RICARDO F. COLMENERO IBIZA
La imposición del catalán en la
sanidad de Baleares ha sembrado la alarma entre médicos y
pacientes, que temen un éxodo
PÁGS. 10 Y 11
de profesionales.

La lengua
bífida del
nacionalismo
FRANCISCO ROSELL

PÁGINA 2

PÁGINA 8 / EDITORIAL EN PÁGINA 3
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Anna Gabriel se
desmelena en Suiza
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Cristina Cifuentes, en la

«A Cs
las ele

«El futuro del PP de
sólo del PP, tenemo
hablar con la gente
más en la calle, en l
medios, en las rede
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COLAU, SIEMPRE CON
LOS SEPARATISTAS
Manifestación. El 21 de
octubre, Ada Colau encabezó
una manifestación junto a
Puigdemont para rechazar la
aplicación del 155. El 1-O
ya había permitido votar en
los colegios de la ciudad y
ella misma lo hizo.
Rompe con el PSC. El 13
de noviembre, Colau rompió su
acuerdo en el Ayuntamiento de
Barcelona con el PSC por el
apoyo del partido de Miquel
Iceta a la aplicación del 155 y a
la unidad de España.
No rechaza la DUI. La
alcaldesa y su grupo
rechazaron votar en el
Ayuntamiento en contra de
la declaración unilateral
de independencia el 27 de
noviembre, alineándose de
nuevo con los separatistas.
Familias de los presos.
El pasado jueves, Ada Colau
celebró una recepción
institucional para arropar
y reunirse con los
familiares de los dirigentes
independentistas
encarcelados y exigió su
acercamiento a Cataluña.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ayer en un acto en el conservatorio de música en el que anunció su boicot a la visita del Rey a Cataluña. EFE
Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Barcelona, Carina Mejías, la acusó
por su parte de actuar «al dictado de
los independentistas».
Los responsables de la Generalitat
cuya asistencia estaba prevista han
optado por no asistir ni a la recepción ni a la cena de bienvenida. Después de que el secretario de Telecomunicaciones del Govern, Jordi
Puigneró, anunciase ya hace unos
redes sociales– y con la que intenta
En ausencia de los representantes días que no acudirá, los otros dos repese a todo mantener su papel insti- institucionales de la comunidad, presentantes de la Consejería de Emtucional como alcaldesa a ojos de la fuentes de la organización informa- presa y Conocimiento, Pau Villòria y
GSMA y del sector económico de la ron ayer que la recepción correrá a Joan Aregio, también han declinado
ciudad, igual que Torrent como má- cargo del delegado del Gobierno en estar presentes. Su justificación es la
xima autoridad de Cataluña, al sí Cataluña, Enric Millo, y del ministro situación de «anomalía y excepcioacudir a la cena posterior.
Nadal, mientras que el Rey estará nalidad» que vive Cataluña. Todos
La líder de las comunes también acompañado por Santamaría.
ellos realizan actualmente su labor
bajo la supervisión del
Gobierno central tras
la aplicación del artículo 155.
Roger Torrent se reafirmó ayer en sus palabras del viernes sobre los «presos
Además de por los
políticos» que provocaron que fuera plantado en un acto por la cúpula judicial
desplantes instituciocatalana. Lo justificó porque, según dijo, es su deber defender a todos los
nales, la visita del Rey
diputados del Parlament, incluidos los «presos y exiliados». En su página de
a Barcelona estará
Facebook, Torrent aseguró que la Cámara que preside «vive una situación
marcada por las proanómala, con diputados en prisión y en el exilio». El Consejo General del Poder
testas organizadas por
Judicial, por su parte, denunció que afirmar la existencia de presos políticos por
sectores independenparte de un representante institucional es una descalificación «muy grave» de la
tistas a las puertas del
Palau de la Música. La
función judicial que «ataca» al modelo de convivencia basado en la ley.
ANC y Òmnium han
pedido rodear el recintiene previsto ir mañana a la inauLa postura de Colau generó ayer to con lazos amarillos. Arran, la orguración oficial del congreso, don- un aluvión de críticas entre los cons- ganización juvenil de la CUP, espolea
de coincidirá otra vez con el Monar- titucionalistas. Millo pidió a la alcal- el boicot con carteles contra el Moca, la vicepresidenta del Gobierno, desa que rectifique su decisión y la narca, y los Comités de Defensa de
Soraya Sáenz de Santamaría, y el invitó a dejarse de «postureo» por- la República también están movilizaministro de Energía, Turismo y que puede «poner en peligro la esta- dos. Por contra, la Coordinadora por
Agenda Digital, Álvaro Nadal, entre bilidad de acontecimientos tan im- Tabarnia ha convocado una moviliotras autoridades.
portantes como éste». La líder de zación de apoyo al Rey.

Colau, Torrent y la Generalitat se
alían para boicotear hoy al Rey

La alcaldesa lidera el plante en el Mobile Congress mientras ANC y CUP convocan protestas
CRISTINA RUBIO BARCELONA
Ni Ada Colau ni Roger Torrent acudirán a la recepción oficial de hoy al
Rey Felipe VI, que visita por primera vez Barcelona desde el pasado verano con motivo de la celebración
del Mobile World Congress. La alcaldesa de la ciudad y el presidente
del Parlament, máximas autoridades de Cataluña en estos momentos
ante la ausencia de un president, sí
que tienen previsto asistir a la cena
posterior que las instituciones y los
principales agentes económicos del
sector organizan para dar la bienvenida a la GSMA, la patronal encargada del evento.
Al coordinado desplante se sumarán los tres representantes de la Generalitat que tenían previsto participar en el acto del Palau de la Música,
mientras que las entidades independentistas ANC y Òmnium y las Juventudes de la CUP han convocado
protestas por la visita de Don Felipe.
«Ahora mismo no toca, por responsabilidad institucional frente a
las miles de personas que sufrieron
cargas policiales durísimas y arbitrarias en 27 escuelas de nuestra
ciudad el 1-O», argumentó ayer Co-

lau para explicar su negativa a recibir al Monarca en el Mobile, como
sí hizo los últimos dos años. La alcaldesa aprovechó el momento para acusar al Rey de «posicionarse
con las tesis más duras y represivas
en vez de mantenerse neutral y llamar a la concordia» con el discurso
que hizo el 3 de octubre, dos días
después del referéndum ilegal y en
pleno choque derivado del proceso
independentista.
«No rendiré pleitesía a un Monarca que debería revisar su relación
con Cataluña», abundó Colau para
explicar su rechazo a ir a la recepción oficial pese a que sí que acudirá
a la cena posterior con el Monarca.
Torrent, por su parte, coordinó la
decisión con la alcaldesa y se expresó en la misma línea. «No ha dedicado ni una sola palabra al millar de
heridos del 1 de octubre por la actuación de la Guardia Civil y la Policía
Nacional», aseguraron ayer fuentes
de su entorno sobre el Rey.
Una decisión, la de Colau, con la
que se posiciona una vez más al lado del independentismo, esquiva sus
críticas –que ya apuntaban a ella durante toda la semana a través de las
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Torrent i Colau planten el rei Felip VI i no
assistiran a la recepció oficial del Mobile
Tampoc hi aniran dos alts càrrecs de la Generalitat, en desacord tots ells per la posició del monarca amb els fets de l’1 d’octubre
«Una cosa és el respecte institucional i l’altra és retre homenatge», assegura Colau, que sí que anirà a l’acte inaugural i al sopar
EUROPA PRESS/ACN/DdG BARCELONA

■ El president del Parlament, Roger Torrent, no assistirà a les recepcions oficials del rei Felip VI
d’avui i demà amb motiu del Mobile World Congress (MWC), com
tampoc hi assistirà l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau. Fonts de la
Presidència del Parlament van informar que Torrent és conscient
del seu paper institucional, però
que no assistirà als actes protocol·laris de la Casa Reial perquè
«no ha dedicat ni una sola paraula
al miler de ferits l’ d’octubre per
l’actuació de la Guàrdia Civil i la
Policia Nacional». En el mateix
sentit, també recorda el discurs
del Rei del  d’octubre, que «emparava l’actuació del Govern espanyol i no apostava en cap cas
per la política com a via per resoldre els conflictes polítics».
Torrent sí que assistirà al sopar
de benvinguda del MWC i visitarà
els estands del congrés la setmana
que ve, de manera que «manté el
seu compromís amb el Mobile
World Congress, esdeveniment
clau per a la dinamització del teixit econòmic i social del país». Tot
plegat, en una decisió coordinada
amb Colau, amb qui van coincidir
que era la resposta «més adequada a la situació actual i una manera d’expressar conjuntament el
compromís amb el Mobile».
Igual que Torrent, l’alcaldessa
de Barcelona no assistirà a la rebuda oficial, però sí al sopar de
benvinguda d’avui al vespre al Palau de la Música i a la inauguració
demà del congrés. Colau va justificar que «una cosa és el respecte
institucional i l’altra és retre ho-

Criden a rebre
el Rei amb «una
gran cassolada»
 Òmnium i l’ANC van fer
una crida a través de les xarxes a rebre demà al rei Felip
VI amb una «gran cassolada» a les 21.00 hores en protesta, van dir, pel «suport»
que el monarca va donar a la
«repressió policial» de l’1-O.
Per contra, la «coordinadora
per Tabàrnia» ha convocat
per avui una concentració a
la plaça Catalunya de Barcelona per, en altres, mostrar
el respecte al rei en un «acte
de desgreuge a qui ha sabut
defensar l’Estat de Dret».
L’alcaldessa de Barcelona, atenent ahir els mitjans a les portes del Conservatori Municipal de Música. ACN

menatge». Qui tampoc assistirà a
la inauguració de l’MWC, pels
mateixos motius, és el secretari de
Tecnologies de la Informació i la
Comunicació de la Generalitat,
Jordi Puigneró, i el secretari general de la Conselleria d’empresa i
Coneixement, Pau Villòria, va declinar assistir a la recepció i sopar.
Colau confirmava ahir que havia «comunicat a protocol de la
casa reial que no participaré en les
habituals rebudes oficials al Rei.
Ara mateix no pertoca per responsabilitat institucional davant de
les milers de persones que van patir càrregues policials duríssimes
i arbitràries a  escoles de la nos-

tra ciutat l’-O», va assegurar.
Colau va retreure al monarca la
seva «zero empatia» amb els lesionats de l’-O: «En comptes de
mantenir-se neutral i cridar a la
concòrdia es va posicionar amb
les tesis més dures i més repressives», va lamentar l’alcaldessa.
«Estem en un context polític que
no és de normalitat i vivim malauradament en una situació d’excepcionalitat amb l’autogovern
intervingut pel  i els fets molt
greus succeïts els darrers mesos al
conjunt del país i concretament a
Barcelona», va recordar Colau,
que va afirmar que aquesta «repressió absolutament injustifica-
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da» i «vulneració reiterada de
drets fonamentals i llibertats» va
molt més enllà del debat d’independència o de la relació que hi
ha entre Catalunya i Espanya.
L’alcaldessa de Barcelona va
posar en el mateix sac exemples
com l’empresonament de líders
socials i polítics com els «Jordis»,
Oriol Junqueras i Joaquim Forn, o
la recent condemna a tres anys de
presó per al raper Valtonyc.
Crítiques a la «plantada» al Rei
Diferents líders polítics van criticar la decisió de Colau. Segons el
primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, «segueix oblidant la seva

responsabilitat institucional, segueix acumulant errors, segueix
perjudicant la ciutat. Barcelona
no s’ho mereix», va dir a Twitter.
El cap de files del PSC a l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va demanar que «rectifiqui» i va avisar que és un «error
polititzar» el Mobile. També el
president del grup del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, va
acusar l’alcaldessa de fer un «boicot» a la ciutat i convertir-se en
una «kamikaze». Des de Cs, la
presidenta del grup a l’Ajuntament, Carina Mejías, va acusar
l’alcaldessa d’actuar «un cop més
al dictat dels independentistes».

