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DES DEL PALAU DE LA MÚSICA

TV-3 tanca ‘Com si fos
ahir’ amb una gala
El serial se’n va aquesta nit de vacances amb un especial en ‘prime time’
EL PERIÓDICO
BARCELONA

¿A

cabaran junts el Cesc
i la Gemma? ¿Hi haurà final feliç per al
Quim i la Paula? ¿El
Miquel i la Noe aconseguiran per fi casar-se sense més contratemps? Aquestes són algunes de les preguntes que
tindran resposta aquesta nit els seguidors de Com si fos ahir, telenovel·la de
sobretaula de TV-3, que tanca la seva
primera temporada amb un programa especial que la cadena autonòmica catalana emet en prime time (22.00
hores).
El xou que ha preparat Televisió de
Catalunya, i que ha titulat CSFA, últim
capítol de la temporada, comptarà amb
la presència dels protagonistes: Marc
Cartes (com l’Andreu), Alicia González Laà (l’Eva), Eduard Farelo (el Miquel), Àurea Màrquez (la Gemma), Síl-

TVC

via Bel (la Marta), Montse Germán (la
Sílvia), Andrés Herrera (el Jordi) i Jordi
Rico (el Quim). També hi seran alguns
dels actors més importants que han
passat per la sèrie durant aquesta
temporada.
‘MAKING OF’ / La gala, dirigida per Espartac Peran i presentada per Eloi Vila i Mireia Mallol, s’oferirà en directe
des de la sala Petit Palau del Palau de
la Música Catalana. També hi seran
presents els 300 guanyadors dels dos
concursos que TV-3 ha organitzat a
través de la web i del compte de Twitter del programa. Després de l’emissió del capítol especial –que també
s’oferirà al Petit Palau–, s’emetrà un
making of de la sèrie amb entrevistes
als protagonistes.
Dirigida per Sònia Sánchez (Infidels,
Nissaga de poder), la idea original i la direcció argumental de Com si fos ahir ha

el Periódico

anat a càrrec de Núria Furió, que anteriorment va participar com a guionista en èxits com Plats bruts i La Riera.
Segons explica TV-3, aquesta primera temporada de Com si fos ahir ha
tingut un total de 120 hores d’emissió
–i 2.000 de gravació– per conformar
els 210 capítols que s’han emès a la
sobretaula. En la trama han participat 60 protagonistes, 200 repartiments breus i un total de 2.000 figurants. Entre les històries que s’han
desenvolupat destaquen un divorci
(el del Quim i la Cati), dues separacions (el Vicenç i la Joana, i el Jordi i la
Sílvia) i tres morts (el Ferran, la González i l’Adela). També hi ha hagut recaigudes sentimentals (l’Andreu i la
Gemma), i moltes assignatures pendents, algunes de fracassades (l’intent
de relació de l’Andreu i l’Eva), i d’altres que continuen pendents (la Sílvia
i el Litus).
CAP CASAMENT NI CAP NAIXEMENT /

33 Imatge d’un dels últims episodis de la telenovel·la ‘Com si fos ahir’.
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Això
sí, fins ara no hi ha hagut cap casament ni tampoc cap naixement. Des
de TV-3 deixen caure que «segurament
els guionistes els guarden per a la segona temporada, que començarà el dilluns 3 de setembre».
Com si fos ahir tanca aquesta primera temporada com a líder d’audiència a la seva franja d’emissió: ha
acumulat una mitjana de 255.000
espectadors, amb una quota de pantalla del 15,9%. El capítol més vist
d’aquesta temporada, emès el 21 de
març, va congregar una mitjana de
355.000 espectadors (22,1%). En les
seves reemissions en el 33 ha tingut
27.000 espectadors (1%). H
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’SHOW’
PARItBEBES
ENEL6REC
CarlosSantosinspir6la delicada
piezateatral’Tocatico-Tocat~’,
quetantohechizaa los nihos
m~spequehos..,y a sus padres

ocaacoTocat&es una pequel~adelica
dezateatral ideadapara abducira nifios
de 0 a 5 aflos (y para acompafiantes
mayoresde 12) hasta el universode rarezas
de Carlos Santos, pianista, compositor,
hombrede teatros y de 6perasque colabor6 con loan Brossa,cre6 las fanfamas
que sonabandurante los ]uegos Olimpi
cos de192 yper/ormancestan memorables comoexaafias. Varios premiosMax,

un PremioNacionalde la Mt~sica2008
y la Cruzde Sam]ordi 1999avalanla ~’a
yectoria de un creadorcon mayt~sculas,
que esta semanaserai homenajeadoen
el Grec.
ImaginaryLandscapeFactory y Fact or,~a LosS~nchez
estrenaronla pieza a
principios del 201Zbautiz~ndola con
una de las cancionesper[ormcmces
m~s
representativas de Santos, Tocutico-Tocat&.El autor se implic0al maiximo
y se
emocion6con este proyecto, que acab6
obteniendogran reconocimientoy premios comoel de MejorEspect~culoInfantil de la Mostra
de Teatrede Alcoy.E1
Palau de la MOsicalo trajo por primera
vez a Catalunyaen octubre, apenasdos
mesesantes de la muel~edel autor. Pro

P.4

bablemente,pot ser un espect~culoirrepetible, el 6recha decididorepetirlo.

rios acompahantes
en su barca piano, la
Sargantaneta,para disfrutar de una jornada de pesca nocturna por el Mediterrhneo. Losmovimientos
suaves y m,ari
timosde las postalessurrealistasbajolas
estrellas se sucedenal compaisde la
mtisica creada por Santos. Composiciones comoArmandino77, La re mi la,
Track6, Bujaralozy la mismaTocaticoTocatdson la bandasonora que conduce a los pequehosespectadores(y a los
mayores)por un lenguaje teatral nada
convencionalque, sin embargo,pasa por
la garganta con dulzura merengada.
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UNA
BARCA-PIANO

Tocatico-Tocat/~
Mercat de les Flors
(Lleida, 59)
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Barcelona celebrarà un monumental
festival de pensament a l’octubre
Colau el situa com a esdeveniment de primer nivell i buida l’agenda per assistir-hi

PAU CORTINA / ACN

Ada Colau i el comissionat de Cultura, Joan Subirats, a la presentació de Ciutat Oberta; a l’esquerra, Judith Butler i Richard Sennett

JUSTO BARRANCO
Barcelona

Un gran projecte de ciutat. Un esdeveniment de primer nivell que
arriba en el moment just. Així de
contundent es va mostrar ahir l’alcaldessa Ada Colau per definir la
monumental Biennal de pensamentquenaixeràaBarcelonal’octubre vinent amb el nom de Ciutat
oberta. Una biennal que és el projecte estrella del comissionat de
Cultura de l’Ajuntament, Joan Subirats, i que Colau va voler presentar personalment a la premsa amb
un encès discurs i explicant que
fins i tot ha demanat al seu equip
quedel15al21d’octubrel’activitat
institucional de l’Ajuntament
s’aturi “per donar tota la importància a la Biennal i que l’únic acte
institucional aquella setmana sigui la mateixa Biennal”.
“Vivim en temps endimoniats
de fake news, d’acceleració, de falta de temps per reflexionar i contrastar informacions i punts de

Hi haurà 104 propostes
entre el 15 i el 21
d’octubre, però les
activitats continuaran
fins al desembre
vista, i necessitem espais i temps
per reflexionar”, va assenyalar
l’alcaldessa abans que Subirats
presentés una formidable programació gratuïta que portarà per
tots els districtes de Barcelona
pensadors com ara Judith Butler,
Richard Sennett –que protagonitzarà una xerrada amb el gran
pianista Alfred Brendel al Palau
de la Música– Georges Didi-Huberman, Marcus du Sautoy –que
vindrà amb una molt particular
obra de teatre a la Lleialtat
Santsenca–, Gayatri Spivak, Ievgueni Morózov, César Rendueles, Marina Garcés, Paul B. Preciado, Roger Chartier, Marina Subi-

rats o també Daniel Innerarity.
Una pluja de noms –47 dones i
46 homes, ara per ara–que inclou
arquitectes, hackers, activistes socials, sociòlegs, politòlegs, filòsofs, historiadors, urbanistes, escriptors i fins i tot periodistes. Una
Biennal que té un pressupost de
700.000 euros i si bé la seva setmana central és a l’octubre –en
què hi haurà 104 activitats, algunes en places i carrers–, durarà
fins al desembre i té l’ambició, va
dir Colau, “que la ciutat la faci seva, governi qui governi, i sigui una
de les cites culturals més importants de la ciutat a mitjà i llarg termini, perquè cal crear una eina de
pensament per a aquest canvi
d’època en la tecnologia, la comunicació, els modes de producció,
les relacions, la nostra relació amb
el planeta”. “Si les revolucions copernicana i francesa van canviar
les estructures de pensament –va
afegir l’alcaldessa–, ara vivim un
altre canvi de paradigma i les ciutats estan cridades a tenir un pa-

Una programació multidisciplinària i per a tothom
Ciutat Oberta és una Bien-

nal que ha pres com a exemple
altres grans festivals de pensament que ja existeixen, com el
de Torí, el de Mòdena o el de
Dakar –“no hem inventat res”,
va indicar ahir Joan Subirats–
i estarà carregat de conferències i diàlegs però no només.
Serà interdisciplinari i ahir
Judit Carrera va explicar que
hi haurà fins i tot una instal·la-

tenars d’estudiants d’arquitectura debatran sobre si
s’han de cobrir o no les rondes
de la ciutat. El 18 d’octubre 20
llibreries obriran fins a la
mitjanit amb debats. Hi haurà
una trobada popular per revisar quin contingut reflecteix
la Viquipèdia sobre els processos col·lectius de la història de
Barcelona. I els debats sobre el
món digital arribaran a barris

de publicar el programa complet, ahir el CCCB va anunciar
que obrirà les seves propostes
amb la dona com a protagonista. El dia 15 l’antropòloga brasilera Rita Segato dialogarà
amb l’escriptora peruana
Gabriela Wiener i les filòsofes
Judith Butler i Fina Birulés
parlaran de L’embolic del
gènere: per què P.6
els cossos importen. Marcus du Sautoy

per molt central perquè concentren la majoria de la població i són
l’espai de la comunitat en un món
global ple de pors i incerteses sobre el futur”. Es tracta, va dir, “de
reflexionar col·lectivament i donar-nos sobirania per utilitzar
aquests canvis per fer la ciutat més
democràtica, justa i, en definitiva,
més feliç”.
Reflexionar a través de conferències i diàlegs que volen ser dinàmics i que es divideixen en quatre àrees: ciutat democràtica, ciutat diversa, ciutat digital i ciutat
habitable. Una gran trobada per al
pensament que Subirats va explicar que ha estat possible gràcies a
la col·laboració amb moltes institucions de la ciutat i d’assessors
com la politòloga Judit Carrera
–cap de Debats del CCCB, centre
que dirigirà des del setembre–,
l’arquitecte Carles Muro, la directora d’Investigació d’Economia
Col·laborativa de la Universitat
Oberta, Mayo Fuster, i el geògraf i
president del consell assessor del
Pla de Barris de Barcelona, Oriol
Nel·lo. Tots quatre van presentar
ahirprogramesqueabordarandes
de l’impacte de les noves tecnologies en l’educació del futur, el gènere i el patriarcat o el dret a la ciutat. Un debat aquest últim que, va
explicarahirNel·lo,secelebraràal
fossat del mercat de Sant Antoni.
“El dret a la ciutat no és només el
dret a visitar-la sinó a viure-hi
amb un accés equitatiu a la renda i
els serveis i això implica que tots
els barris han de tenir condicions
de dignitat raonablement iguals.
El mercat juga en la direcció contrària. Quin marge tenim com a
veïns i administració per assegurar aquest dret?”, es va preguntar.
Respostes, a l’octubre.
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Barcelona també vol ser pensament
L’Ajuntament impulsa la biennal de pensament Ciutat Oberta, que se celebrarà a l’octubre
i comptarà amb Richard Sennett, Judith Butler i Georges Didi-Huberman, entre d’altres
TEXT
XAVIER CERVANTES

Judith Butler, Richard Sennett, Xavier
Antich, Simona Levi, César Rendueles,
Alfred Brendel, Georges Didi-Huberman, Ievgueni Morózov i Renata Ávila
són algunes de les persones que participaran en la primera biennal de pensament Ciutat Oberta, organitzada per
l’Ajuntament de Barcelona amb la
col·laboració d’altres institucions, entitats i col·lectius i que se celebrarà en diferents espais de la ciutat del 15 al 21
d’octubre. Aquesta serà la setmana que
aplegarà el gruix d’una programació que
tindrà continuïtat fins al desembre.
Com va recordar l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en la presentació al
pati del Palau de la Virreina, la biennal
és fruit d’una “idea acordada” amb el
comissionat de Cultura, Joan Subirats.
“És un projecte ambiciós i útil per a la
nostra ciutat. S’impulsa des de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), però compta amb moltes complicitats arreu de la ciutat aprofitant el teixit cultural i de pensament de Barcelona”, diu
Colau. Aquest teixit inclou el CCCB, el
Palau de la Música, el Col·legi d’Arquitectes, la Universitat Oberta de Catalunya, Lacol Arquitectura Cooperativa i
La Ciutat Invisible, entre d’altres. A
més, bona part del centenar d’activitats, que seran gratuïtes, se celebraran
en espais públics, com ara el fossat del
Mercat de Sant Antoni, el recinte modernista de Sant Pau, les fàbriques de
creació, les biblioteques, els centres cí-

Judit Carrera, Mayo Fuster, Carles Muro, Ada Colau, Joan Subirats i Oriol Nel·lo. C. CALDERER

vics i places i carrers. El pressupost global és de 700.000 euros.
La intenció de Colau és que la biennal de pensament “no sigui un acte puntual”, que tingui continuïtat “governi
qui governi” i que convidi a reflexionar
“el conjunt de la ciutadania”, i que, per
tant, el debat transcendeixi l’àmbit acadèmic. Segons Subirats, Ciutat Oberta
debatrà sobre “temes clàssics de ciutat,
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com ara la democràcia, la producció i la
diversitat”. Tot i que la graella definitiva no es coneixerà fins al setembre, ja es
pot avançar que la programació s’articularà entorn de quatre itineraris: Ciutat Democràtica, Ciutat Digital, Ciutat
Diversa i Ciutat Habitable. “Hem pensat uns formats que no siguin convencionals, sinó dinàmics”, diu Subirats. Les
intervencions dels convidats no seran,

per tant, el típic bolo en què un expert
“ve a explicar el seu pensament”.
Judit Carrera, que al setembre s’estrenarà com a directora del CCCB, ha coordinat la programació lligada a l’itinerari Ciutat Diversa, que s’inaugurarà
amb una xerrada entre la nord-americana Judith Butler, referent en els estudis
de gènere, i la filòsofa gironina Fina Birulés, amb la intenció d’establir un pont
entre “el que passa al món i el que passa aquí”, diu Carrera. També hi haurà
una conversa al Palau de la Música entre
el músic Alfred Brendel i el sociòleg
Richard Sennett. “En un programa que
enllaça amb la tradició del CCCB, reflexionarem sobre l’impacte de la globalització a les ciutats, també en la dimensió
cultural”, explica Carrera. Ciutat Diversa també comptarà amb la presència de
Jordi Armadans (Fundació per la Pau),
Marina Garcés, Georges Didi-Huberman i Najat El Hachmi, entre d’altres.
L’arquitectura tindrà un paper destacat en les activitats de Ciutat Habitable. “Farem que es trobin un arquitecte i una personalitat d’altres àmbits,
com ara escriptors, editors, sociòlegs i
periodistes”, diu l’arquitecte Carles
Muro. La incidència de la tecnologia en
el desenvolupament social de les ciutats
serà un dels eixos de l’itinerari Ciutat
Digital, coordinat per Mayo Fuster, de
la UOC, i visualitzar la ciutat invisible
serà un dels propòsits de Ciutat Democràtica, en què Oriol Nel·lo proposa reflexionar sobre els drets a l’habitatge, a
un entorn de qualitat, a la salut, a l’educació i a la memòria.◆
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Primera edició de la biennal de pensament Ciutat Oberta

L’alcaldessa Ada Colau ha presentat
‘Ciutat oberta. Biennal de pensament’,
que tindrà lloc del 15 al 21 d’octubre

Oriol Nel·lo, Mayo Fuster, Carles Muro,
Judit Carrera, Ada Colau i Joan Subirats,
ahir al Palau de la Virreina ■ PAU CORTINA / ACN

La ciutat
que es té i
la que es vol
Lluís Llort
BARCELONA

Ahir es va donar el tret de
sortida mediàtic a Ciutat
oberta. Biennal de pensament, al Palau de la Virreina i davant molts mitjans
atrets per l’assistència de
l’alcaldessa Ada Colau,
que té una presència més
aviat escadussera en temes culturals. El programa definitiu no estarà tancat fins al setembre, però.
“Aquesta biennal serà
un gran esdeveniment,
molt, molt important, que
arriba en el moment oportú i que tenim l’ambició
que es perllongui en el
temps, per això en parlo
amb aquest entusiasme”,
va confessar l’alcaldessa,
que estava acompanyada
del comissionat de cultura, Joan Subirats, i dels
principals assessors de la
biennal: la politòloga Judit
Carrera, l’arquitecte Carles Muro, la directora d’Investigació
d’Economia
Col·laborativa de la Universitat Oberta de Catalunya, Mayo Fuster, i el geògraf, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i president del Consell Assessor del Pla de
Barris de Barcelona, Oriol
Nel·lo.
“Vivim un moment
complicat, un canvi d’èpo-

ca; s’estan produint grans
transformacions i les ciutats estan destinades a tenir un paper central, protagonista, privilegiat”, va
afirmar Colau, que assegura que el paper que es vol
tenir és “proactiu”, que els
temes –ecologia, feminisme, el fenomen migratori...– “no són nous” però
que cal fer el debat “obert a
la ciutadania i no tancat
en despatxos”.
L’Ajuntament s’aboca
en aquest projecte amb
tantes ganes que Colau ha
donat ordres de buidar
l’agenda municipal de la
setmana d’octubre en què
se celebraran el gros dels
actes per afavorir la participació ciutadana i dels
treballadors municipals.
Aquesta nova biennal,
que, com va dir Joan Subirats, beu de les que s’organitzen en altres ciutats,
com ara “Torí, Mòdena,

“Vivim un canvi
d’època i les
ciutats estan
destinades a
tenir un paper
protagonista”

Berlín, Dakar..., i del precedent del festival de filosofia Barcelona pensa”,
vol relacionar les reflexions sobre el paper de la
ciutat en el canvi d’època
amb els grans corrents de
pensament que avui debaten el futur de la democràcia, l’explosió de les diferències, els reptes del canvi tecnològic i la vigència
dels models urbans avui
encara predominants.
Ciutat oberta té quatre
eixos temàtics: Ciutat democràtica, Ciutat diversa, Ciutat digital i Ciutat
habitable per debatre temàtiques
relacionades
amb la cultura, la trama
urbana, l’educació, la ciència, la democràcia, la tecnologia, la diversitat...
“Volem obrir el ventall
ideològic i construir una
biennal per a molts anys”,
hi va afegir Subirats. “La
ciutat permet el veïnatge
entre estranys i la diversitat que accepta tota mena
d’heterogeneïtats”, va assegurar, abans d’explicar
que s’ha buscat un equilibri entre els homes i dones
que hi participen (46 i 47,
respectivament) i entre
col·lectius i entitats. “Perquè es compta amb moltes
complicitats, no és només
cosa de l’Ajuntament o del
comissionat”, hi va afegir
Ada Colau.

Judit Carreras –quan
tingui lloc la biennal ja serà oficialment directora
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona– va afirmar que el
CCCB “ja té tradició a generar aquesta mena de
pensament” però que els
“encanta” fer-ho fora del
seu recinte.
Plantejaran el debat
“entre la ciutat de conflicte però també de civilització; la ciutat que tenim, però també la que volem” dividint-ho en tres grans
blocs: ciutat paritària, ciutat refugi i ciutat de diversitat cultural plural.
Per la seva banda, Carles Muro va declarar que
pretenen “evitar la frontera entre la ciutat física i la
ciutat viscuda”. I Mayo
Fuster va assegurar que
pensen la tecnologia “no
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com una eina, sinó com un
nou país”, que “obre noves
oportunitats però també
nous reptes”, i va proposar
“aprofitar el coneixement
que neix de la pràctica, de
la recerca, de les ganes de
canviar les coses”.
Finalment va ser el torn
d’Oriol Nel·lo, que va comentar que, sovint, “quan
debatem sobre la ciutat, la
part superar el tot” i que

Tindrà quatre
eixos: ‘Ciutat
democràtica’,
‘Ciutat diversa’,
‘Ciutat digital’ i
‘Ciutat habitable’

això fa que hi hagi zones
ocultes “que aquesta biennal vol fer visibles”. També
va parlar del “dret a la ciutat”, que es plantejarà en
cinc grans debats sobre el
dret a l’habitatge, a la salut, a la memòria...
Joan Subirats va tancar
l’acte comentant amb sentit de l’humor: “Hem convertit la roda de premsa en
el primer acte de la biennal
Ciutat oberta, omplint-la
de contingut”, perquè tots
sis participants van anar
més enllà de desglossar el
programa i van presentar
les parts temàtiques de la
seva responsabilitat amb
l’entusiasme que va comentar l’alcaldessa a
l’inici. Ara només falta que
la ciutadania s’encomani
de la mateixa il·lusió i de
les ganes de participar
proactivament. ■
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Alguns detalls de la biennal de pensament
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La que serà la primera biennal de pensament, Ciutat
oberta, disposa d’un pressupost que ronda els 700.000
euros.
El gros dels 90 actes centrals es concentraran la setmana que va del 15 al 21 d’octubre, si bé n’hi haurà alguns
que es perllongaran fins al
desembre.
Els 71 espais on tindran
lloc els actes van des del fossar del renovat, i tot just inaugurat, mercat de Sant Antoni
fins al bell recinte modernista
de l’Hospital de Sant Pau,
passant pel CCCB, el Macba,
el Palau de la Música, places i
carrers, museus, ateneus, sales de teatre, universitats, llibreries, centres cívics, biblioteques...

Es desenvoluparan activitats com ara debats, conferències, presentacions de llibres, sessions de cocreació,
passejos filosòfics, concerts,
exposicions, hackathons o
maratons de hackers, tallers
d’aprofundiment, activitats
familiars...
Alguns dels que hi participaran, són: David Fernàndez,
Laia Bonet, Roger Chartier,
Guernica Facundo, Jean
Louis Laville, Josep Ramoneda, Fina Birulés, Noviolet Bulawayo, Judith Butler, Henry
Marsh, Eva Piquer, Francesca
Bria, Evgeny Morozov, Simona Levi, Richard Sennett, Maria Sisternas, Gonçalo M. Tavares..., entre els quals hi ha
escriptors, metges, arquitectes, filòsofs, fotògrafs, urba-
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nistes, periodistes, sociòlegs,
economistes, dramaturgs,
científics, informàtics, advocats, poetes, matemàtics...
Els debats d’altura intellectual, com els que presumptament es generaran a
Ciutat oberta, tenen semblances amb l’alta costura
que, amb sort, marca tendència en el prêt-à-porter. En
aquest cas, en la ciutadania.
Fa anys, segur que algú va
proposar en un acte d’aquesta mena reciclar les deixalles
domèstiques separades en
contenidors de colors i va
semblar un il·lús. Afavorim
que els dissenyadors del pensament creïn la millor moda i,
d’aquí a unes dècades, ja veurem com s’ha aplicat i com de
maca llueix Barcelona. O no.
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El pianista
Alfred
Brendel
serduno
delosinvitados.
Debajo,
Marina
Garcds
y JufithButler.
IV.~N
C,~MARA
/ SANTI
COGOLLUDO

Enoctubre.
CiutatOberta
contard
con
invitados
como
Daniel
Innerarity,
el
politico
Josd
Maria
Lassalle,
la escritora
zimbabuense
Noviolet
Bulawayo,
Oscar
Camps
deProactiva
Open
Arms
y el
matemdtico
Marcus
duSautoy

UNA B NAL
PARA UN CAMBIO
DE EPOCA
POR LETICIA BLANCO
BARCELONA
La revoluci6ntecnol6gica,
el cambioclimfitico, el
auge del feminismo,la
crisis migratoria,la resaca
de la globalizaci6n,la
habitabilidad y
gobernabilidadde las
ciudades, convertidas en
espaciode conflicto y
tambi6nde civilizaci6n, de
caosy refugio.., no es que
estemos viviendo muchos

cambios al mismotiempo,
es que asistimos a un
profundo cambiode 6poca,
comolo fue la revoluci6n
copernicanao la francesa
en su dia. Ypara
reflexionar sobre cu/d es la
mejor manera de abordar
los retos econ6micos,
politicos y sociales queello
conlleva, Barcelona
estrenar/~ el pr6ximo

octubrela bienal de
pensamiento Ciutat
Oberta, liderada por Joan
Subirats pero con miras a
asentarse en la ciudad de
una formaestable, m/~s
all/~ del mandato
actual, y
por lo tanto, a acoger
visiones del ((mfiximo
espectro ideol6gico
posible>>,segfinel
comisionadode Cultura de
la capital catalana. ~Ha
desplazadola ciudad al
Estado comoprincipal
sujetopolitico en el siglo
XXI?E1futuro de la
democracia,la explosi6n
de las diferencias,los retos
del cambiotecnol6gico y la
vigenciao no de los
modelosurbanos que
conocemosser~n algunos
de los temassobre los que
sentarse a pensar y debatir
del 15 a121 de octubre
durantesiete intensosdias.
M~de un centenar de
actividadesrepartidasen 71
espaciospor toda la ciudad
-los debatesse celebrar/m
en el CCCB,
el HospitalSant
Pau,el Palaude la Mfisica,
tambi6nen mercados,
plazas, libreriasy hasta
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hospitales-estar~tn
protagonizadaspor un
pufiadode invitados
nacionalese intemacionales
--47 hombresy 46 mujeresentre los quefiguran
fil6sofos,periodistas,
arquitectos,escritores,
poetas, matem/~ticos
y hasta
m6dicos.Todoslos debates
sergtngratuitos.Enla larga

RichardSennett, el
catedrfiticode estudios
urbanos de la London
Schoolof EconomicsRicky
Burdett,el escritor Gon~alo
M.Tavares,el fil6sofo
DanielInnerarity,el ex
secretario de Estadode
Culturacon el PPJos6 Maria
Lasalle,el catedrfiticode
economiasolidaria Jean

lista de invitados(y eso que
todavia faltan nombrepor
comunicar)figuran, entre
otro, arquitectoscomoIfiaki
Abalos,ManuelAires
Mateus,Josep Bohigas,
Itziar Gonzalez,
CarloRatti,
CamiloRestrepo, Maria
Rubertde Vent6so Marina
Tabassum;
el soci61ogo

LouisLaville,la arquitecta
italiana GalaRedaelli,la
economistaCarmeTrilla, el
directordel Instituto Carlos
III-Juan MarchIgnacio
Sfinchez-Cuenca,
el pianista
checoAlfredBrendel,la
escritora zimbabuense
Noviolet Buiawayo,Oscar
Campsde Proactiva Open

Arms,la activista y fil6sofa
MarinaGarc6s,el fil6sofo e
historiador GeorgesDidiHuberman,
el matemgttico
Marcusdu Sautoy, los
e, scritores NajatE1Hachmi
y
AlvaroEnrigue,la
pensadoraJudith Butler o el
neurocimjanoHenryMarsh.
La bienalse articular/t
alrededor de cuatro
grandesitinerarios: Ciudad
Democrfitica, Ciudad
Diversa, CiudadDigital y
CiudadHabitable, cuatro
conceptos que engloban
las ~ireasde cultura,arte,
educaci6ny ciencia. La
alcaldesa AdaColau
subray6ayer la
importancia
de la cita, ((de
primer niveb>,y adelant6
quesolicitarfi a protocolo
del Ayuntamientoque
durante esa semanael
alnico acto institucional sea
a bienal, para poder
garantizarsu asistencia y la
del mfiximonfimero de
regidores. ((En una ~poca
de fake news, aceleraci6n y
falta de tiempopara
contrastar la informaci6n,
necesitamostiempo para
citas como6sta>~,afirm6.
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Presentación de la bienal de pensamiento de Barcelona, en el Palau de la Virreina.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Toda una semana para
parar y pensar Barcelona
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
La ciudad de Barcelona acogerá en octubre la primera edición de Ciudad Abierta, una nueva bienal de pensamiento para reflexionar sobre el
papel de la ciudad en la democracia, en las nuevas tecnologías y en la
construcción de la propia urbe en la diversidad y la habitabilidad.

Debate para
ver si se cubren
las rondas o no

en las nuevas tecnologías y en la
construcción de la propia urbe en
la diversidad y la habitabilidad.
También en debatir cuáles son los
elementos centrales de los que debe disfrutar una ciudad y sus habitantes para encarar las nuevas dinámicas de trabajo, exclusión, innovación o marginalidad.
Barcelona en Comú, el partido
de Colau, se caracteriza por llevar
por banderas los procesos participativos y la descentralización de
la ciudad y la bienal invita, sobre
todo, a la participación ciudadana
de todos los barrios de Barcelona
ya que todos los actos previstos y
programados lo están en lugares y
recintos abiertos para “hacer accesible la reflexión y el debate”, dijo
el comisionado Subirats, que expli-

¿Cuál es el futuro de la ciudad como conjunto de viviendas, equipamientos y espacios
públicos? Esa es la pregunta
que lanza el itinerario de
Ciudad Habitable que hablará, del precio de la vivienda o
el alquiler y gentrificación,
entre otros temas de interés.
Según explicó el comisionado, Joan Subirats, uno de los
debates estará protagonizado
por arquitectos que debatirán sobre la conveniencia o
no de cubrir las rondas. Si se
cubren para recuperar un
espacio público o se mantienen como vías de circulación
abiertas. Opiniones que se
tendrán en cuenta a la hora
de tomar decisiones futuras.

Tan convencida está la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, de la
oportunidad de la convocatoria
que ha ordenado a su equipo de
gobierno que entre el 15 y el 21 de
octubre, durante la celebración
de la primera edición de la bienal
de pensamiento Ciutat Oberta,
anulen los actos previstos de su
agenda y se centren y vuelquen,
en el más de un centenar de actos,
debates y encuentros programados en más de setenta espacios de
la ciudad. Lo dijo ayer, junto al
comisionado de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, en el acto de
anuncio de este encuentro que
quiere convertirse en cita obligada del calendario de Barcelona en
la que se reflexionará sobre el papel de la ciudad en democracia,
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có que está previsto invertir
700.000 euros organizarla.
“La bienal llega en un momento adecuado porque es un tiempo
de cambios globales... No ha de
ser un acto puntual, sino una herramienta de pensamiento para
una ciudad, siempre vinculada al
pensamiento y los movimientos
sociales”, dijo Colau.
Además de los actos abiertos,
está previsto que muchos de los
equipamientos culturales de Barcelona, como bibliotecas, centros
cívicos, fábricas de creación e instituciones como el Palau de la Música, el CCCB, el Macba o el Hospital de Sant Pau acojan algunas de
las actividades y encuentros que
podrán verse. “Buscamos complicidades para que la ciudad se lo
hada suyo”, resaltó Subirats.
“Se trata de temas clásicos”,
aseguró el comisionado que desde
el primer momento ha defendido
la idea de que apostar por el lado
educativo de la cultura. “No es casual el título de ‘ciudades abiertas', en un momento en el que nos
enfrentamos a procesos de cierre
de fronteras, de xenofobia”.
Durante la semana la ciudad
se llenara de primeras espadas
del pensamiento teórico y práctico vinculados con la idea de ciudad y ciudades: Roger Chartier, la
antropóloga Yayo Herrero, el filósofo Daniel Innerarity, el ex secretario de Estado de Cultura con el
PP José María Lasalle, el catedrático de economía solidaria Jean Louis Laville, la arquitecta italiana
Gaia Redaelli, la economista Carme Trilla, o el director del Instituto Carlos III-Juan March Ignacio
Sánchez-Cuenca.
En el apartado Ciudad Diversa
participarán figuras como el pianista checo Alfred Brendel, la escritora zimbabuense Noviolet Bulawayo, Oscar Camps (Proactiva
Open Arms), el filósofo Georges Didi-Huberman, el matemático Marcus du Sautoy, los escritores Najat
El Hachmi y Álvaro Enrique o el
neurocirujano Henry Marsh.
En la reflexión sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías
participarán la activista Renata
Ávila, la especialista en Economía
Colaborativa Mayo Fuster (UOC)
y la directora teatral Simona Levi.
En los debates sobre la Ciudad habitable y su futuro intervendrán
arquitectos como Iñaki Abalos,
Manuel Aires Mateus, Josep Bohigas, Itziar González, Carlo Ratti,
Camilo Restrepo, María Rubert de
Ventós o Marina Tabassum.
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Del hotel más lujoso de la España de la
Belle Epoque a un gris Instituto de
Previsión franquista, lo que hoy es
CaixaFòrum ha pasado por varias etapas
103

"NBZB.JDIFMFOB

a pasado un
cuarto de siglo y,
para muchos vecinos de Palma,
parece que fue
ayer. El Gran Hotel, inaugurado
en 1903 como el hotel más lujoso
de todo el país, recuperaba noventa años después, el 29 de julio
de 1993, su antiguo esplendor para abrir sus puertas como un
magnífico centro de cultura de la
mano de La Caixa. Ubicado en
un rincón emblemático del cen-

)

tro de la ciudad, a los pies de la
Plaça Major y a un paso tanto del
Born como de Las Ramblas, con
el Teatre Principal enfrente,
el Gran Hotel se levantó
bajo el embrujo del
estilo modernista
en las caras exteriores, gracias al
proyecto del arquitecto catalán
Lluís Domènech i
Muntaner –con obras
maestras del modernismo como el Hospital Sant
Pau y el Palau de la Música Catalana, en Barcelona–, que en cambio optó por un diseño racionalista en el interior.
Establecimiento hotelero hasta
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1941, cuando cerró, fue adquirido
por el Estado y el franquismo cayó sobre él con toda su crudeza,
eliminando su carga de glamour
y lujo para convertir el edificio
en un laberinto de oficinas grises
destinadas a la burocracia del
Instituto Nacional de Previsión,
precursor de la actual Seguridad
Social, una reforma que algunos
consideraron entonces «un escandaloso homicidio arquitectónico».
Aunque el organismo oficial perduró
hasta 1978, no fue
hasta 1993 cuando
renació con todo
su esplendor gracias a la acertada
intervención de los
arquitectos mallorquines Pere Nicolau y Jaume
Martínez, con un proyecto que
mereció al año siguiente el Premio Nacional de Rehabilitación
otorgado por el Ministerio de
Cultura. Comprado por La Caixa

-BSFGPSNBGSBORVJTUBEFSSJCÑFM
DPQFUF MBUFSSB[BTVQFSJPSZMPT
WFOUBOBMFTEFMPTCBKPT

en 1987, obreros y arquitectos
volvieron a recorrer sus estancias para eliminar lo gris y aburrido y recuperar el espíritu florido y colorista que le había dado
su creador, casi un siglo antes,
además del copete de la fachada
y otros elementos notables, que
habían sido eliminados. Desde
hace 25 años palmesanos y visitantes podemos disfrutar del mejor centro cultural de la ciudad,
hoy llamado CaixaFòrum, con
exposiciones, conciertos y conferencias de primerísimo nivel.
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MARC ROVIRA

JOAN

DAUSÀ
Músic

“Volia sortir de
l’individu per
intentar crear
una catarsi
col·lectiva”
Consolidat Després de ‘Jo mai mai’ (2012) i ‘On seràs
demà?’ (2014), Joan Dausà porta la intensitat del seu
pop d’autor a un altre nivell al disc ‘Ara som gegants’

TEXT
XAVIER CERVANTES

Cap Roig, Empúries, Maó, Vilafranca,
l’Hospitalet de Llobregat, Manresa...
són alguns dels llocs per on passarà la gira de presentació del disc Ara som gegants (Promo Arts, 2018), de Joan Dausà. Més endavant, el 29 de novembre,
actuarà al Palau de la Música, dins la
festa del vuitè aniversari de l’ARA. Serà el retorn de Dausà a un escenari molt
especial per a ell.
Quins records tens del Palau de la
Música?
Sempre són records increïbles de fer
festa compartida. El Palau de la Música sempre ha sigut la rúbrica d’una gira;
de fet, de les dues gires. El final del viatge. Ara serà interessant fer aquesta
parada al mig del camí de la mà de
l’ARA. Així em sento més acompanyat.
Què ha canviat en la teva música des
que vas publicar Jo mai mai (2012)?
Els dos primers discos són discos de
cançons sense un plantejament al darrere sobre per què estava fent música.
En canvi, Ara som gegants ja pretén
transmetre un missatge personal, una
lectura de com jo entenc la vida, global,
ja no tant cançó per cançó. Aquest disc

és la meva lectura de la vida, almenys en
Ajuda a poder observar com funciona
aquest moment. No és casualitat que sisobretot pel que fa a la indústria. No ens
gui més lluminós i més positiu, tot i que
hem d’amagar. De vegades ens fa por dir
també intens, perquè al final jo soc aique som un producte i que això és una
xí: soc molt relativista i molt positiu, peindústria; al final ho és, si vols viure d’airò m’agrada parlar de la intensitat, del
xò. Ajuda a ser una mica realista i a treudrama, perquè em sembla que ens fa
re complexos. Sabem que és tan imporcréixer. I una altra diferència és
tant crear un producte com fer
que un dels impulsos més
saber a la gent que hem creforts que tenia per fer
at aquell producte. Sí, ens
aquest disc era sortir de
hem de vendre, però ben
mi, sortir de l’individu
entès. Vendre és saber
El concert de
per intentar crear una
transmetre què tenim
l’ARA
catarsi col·lectiva.
perquè la gent ho puJoan Dausà serà el
gui voler, i connectar
protagonista del concert
amb la gent. L’objecPer què en el disc nou
de l’ARA el 29 de
tiu final és, almenys el
hi ha tantes referèncinovembre. Entrades a
meu, connectar amb la
es a la infància?
la venda a l’Ara.cat
gent a través de les canSobretot perquè és el
çons, però per això nemoment en què, sense vocessito que la gent conegui
ler, som capaços de viure reles cançons.
alment el present. Crec que la
clau és viure com vivíem de petits,
mastegant cada moment i vivint-lo senL’eco teatral que apareixia a les teves
se calcular què farem d’aquí un minut,
cançons, en el disc nou pràcticament
però alhora amb l’experiència acumuqueda reduït a Diria que eres tu, oi?
lada. Per tant, la conclusió és que seguiSí, intencionadament. La vaig fer buscant una cançó narrativa per fer una pirem la vida plantejant-nos ser nens però sense ser-ho.
cadeta d’ullet als dos primers discos, però sense condicionar l’aposta artística
d’aquest disc. Ella a poc a poc es va poCom t’ha ajudat tenir formació empresant al seu lloc perquè vas a Spotify i és
sarial per moure’t dins el món de la
la quarta més escoltada. El que em fa femúsica?
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liç és veure que les tres primeres són La
gran eufòria (el single) i Caure no feia
mal i Ara som gegants, que per a mi són
les dues cançons que defineixen més
aquest disc, juntament amb Nàufrags.
¿Fins a quin punt ets permeable a la realitat musical que t’envolta?
Potser és una permeabilitat en la producció més que en la composició. Per
exemple, l’inici de Caure no feia mal és
gairebé un arranjament de The XX. És
un grup que escolto, que m’agrada, i segur que hi queden coses. M’he basat
també molt en Ólafur Arnalds. Justament Caure no feia mal té coses d’ell i de
The XX.
Amb el Santi Balmes, que col·labora
precisament a Caure no feia mal, comparteixes univers?
Sí, segur. De fet, la prova és que ell també ho pensa en el moment que diu “Caure no feia mal és una molt bona cançó i
vull fer-me-la meva”. Per tant, com a
mínim aquesta cançó la compartim. I
sí que hi ha aquest univers de nostàlgia,
intensitat, record i felicitat efímera,
aquesta cosa que jo l’he sentit en ell. Tot
el que fa ell quan es posa en aquest to ho
comparteixo. Crec que de vegades també intento anar cap aquí perquè és el
que a mi m’agrada.◆
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LES CARES DEL DIA

Carles Puigdemont
L’expresident de la Generalitat va poder tornar ahir finalment a Bèlgica després de passar
quatre mesos a Alemanya, des d’on
li ha guanyat la partida a la justícia
espanyola, que ha quedat en evidència a tot Europa. Puigdemont va ser
rebut a la seu de Waterloo, on posarà en marxa la Casa de la República
i coordinarà la seva activitat. P. 16

Teresa Cunillera
El col·lapse de les oficines
d’Estrangeria a l’estiu és un
clàssic al qual ningú sembla posar
remei. Avui expliquem que es paguen fins a 120 euros per una cita
per poder renovar el permís de residència o fer altres gestions. La nova delegada del govern espanyol a
Catalunya, Teresa Cunillera, ha heretat el problema, però hauria de
posar fil a l’agulla ara mateix. P. 25

Joan Dausà
El cantautor està en plena gira del disc Ara som gegants
(Promo Arts, 2018) i actuarà també
el 29 de novembre al Palau de la Música dins la festa del vuitè aniversari de l’ARA. En una entrevista a Cultura explica que un dels objectius
que tenia amb el disc era sortir de
l’individualitat per crear una catarsi col·lectiva. P. ESTIU 08
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“El Brasil és al final
d’un cicle i hi ha una
gran inestabilitat”
Caetano Veloso, actua avui al Festival de Porta Ferrada amb els seus fills
ESTEBAN LINÉS
Barcelona

C

aetano Veloso, referència indiscutible de la música
brasilera i un dels
creadors del tropicalisme dels anys
setanta amb Gilberto Gil, està embarcat des de l’any passat en el
projecte Ofertório, segurament un
dels que més il·lusió li han fet al
llarg de la seva prolífica carrera.
Perquè Ofertório és una mena de
celebració i de cant a la felicitat, on
ell, en Caetano, s’ha unit als seus
tres fills, en Moreno, en Zeca i en
Tom per materialitzar un projecte
desitjat de feia molt. Va arrencar
l’any passat al Brasil en forma de
gira, es va materialitzar el mes de
juny passat en un àlbum i ara fa gira per diversos escenaris europeus. Aquesta nit, la família Veloso aterra al Festival de Porta Ferrada (22.30 h) en data única
catalana. El patriarca explica alguna de les claus de l’aventura
músicofamiliar.
Com i on va néixer aquest projecte?
Va néixer al meu cap i al meu cor.
Durant molt de temps he tingut la
idea de fer aquest projecte amb els
meus fills perquè tots tres fan música i vaig pensar que era una cosa
que produiria felicitat. Però al
principi,und’ells,enZeca,nohiva
voler ser, i els altres dos tenien les
agendes completes perquè es dediquen a la música. Va haver de
passar un temps fins que en Zeca
va voler o va poder participar-hi,
no ho sé, i llavors vaig cridar els altres dos. Vaig haver d’esperar fins
que en Zeca va poder o va voler, i
llavors vaig trucar als altres dos i
vam començar.
Com el va convèncer?
No vaig fer gaire treball de convenciment. S’ho va pensar tot sol i
un dia va haver d’arribar a la conclusió que sí que volia participarhi. Va ser llavors quan els altres
dos van revisar els seus compromisos professionals. En Moreno
fa música com a professional des
de fa 20 anys i en Tom des d’en fa
dos, amb els amics de la seva edat.
Què ha estat el més complicat?comesvanrepartirlafeina?
Tots aportem idees. En Tom, el
petit, és el més directe i més lacònic, mentre que els altres dos són
persones de converses llargues,
molt dialèctics. En Tom va co-

Repertori i
agenda gens
obvis
A Caetano Veloso l’afici-

onat barceloní ha tingut
l’oportunitat de veure’l i
escoltar-lo els últims anys
pràcticament cada temporada: la passada, al Palau
de la Música fent tàndem
amb Teresa Cristina, una
de les grans figures actuals de la samba; en exercicis anteriors protagonitzant aquesta insuperable
entesa artística amb Gilberto Gil, o el 2014 quan va
enlluernar públics no
habituals al Primavera
Sound. Aquesta amplitud
de registre en el seu calat
en les audiències va tenir
una de les seves últimes
expressions en el seu intens mà a mà amb Salvador Sobral interpretant
Amar pelos dois a la gala
del passat Festival d’Eurovisió celebrada a Lisboa.
Aquesta reunió ara amb
els seus fills sobre l’escenari no busca en absolut
l’aclamació de les multituds sinó el plaer de cantar junts un repertori molt
personal, donant als seus
concerts el to de vetllades
plenes de certa intimitat
familiar. A més dels concerts ja hi ha un document
que recull la dimensió i to
del projecte en forma
d’àlbum titulat, no cal
dir-ho, Ofertório, i gravat
a Rio de Janeiro en un dels
primers concerts de la
gira. El cançoner sobre el
qual giren disc i tour no és
gens obvi i sí ubicable
sobretot als anys setanta,
decenni en què va il·luminar Jóia (75) o Bicho (77).
Gairebé 30 temes on cohabiten clàssics de Caetano
(A tua presença morena, o
Leãozinho, Gente, Força
estranha), aportacions
filials (Reconvexo, Todo
Homem, Clarao) o alguna
glòria aliena com O seu
amor, de Gilberto Gil.

mençar dient que volia que cantéssim la cançó de Gilberto Gil O
seu amor, una cançó dels setanta
que vam gravar Gil, Bethania, Gal i
jo en un grup que vam crear i que
es deia Doces Bárbaros. I després
em va dir que de les seves només
volia cantar Clarão. Jo, per la meva banda, vaig pensar en moltíssims temes i en vaig proposar alguns que creia que eren necessaris, com ara Reconvexo, que parla
sobrelamevamare.Peraixòemva
passar pel cap Ofertório, un tema
que vaig compondre quan la meva
mare va fer noranta anys i que li
vaig dedicar. Va viure fins als 105
anys i ha acabat donant nom a tot
el projecte.
Quan toca temes que parlen
de la seva vida personal d’altres
èpoques, què sent? nostàlgia?
malenconia? tristesa?
Una mica de tot això, barrejat, i de
vegades, depenent del dia, és molt
commovedor. Perquè hi ha cançons de tota mena, algunes de bastant conegudes que parlen del
meu pare i de la meva mare, i d’altres que en canvi no són conegudes. Hi ha temes que vaig escriure
al seu dia per a les mares dels meus
fills [en Moreno és fruit de la seva
relació amb Andrea Gadelha,
mentre que la mare d’en Zeca i en
Tom és Paula Lavigne], n’hi ha
d’inèdites, de...
El públic no els demana cançons més emblemàtiques o treballen amb un repertori tancat?
El setlist està bàsicament tancat.
Però quan assajàvem jo estava
preocupat perquè les cançons
d’ells són majoritàriament inèdites; les d’en Zeca no són conegudes i jo li vaig demanar a en Moreno que cantés algun dels seus èxits
sobre la ciutat de Bahia. Sincerament, tenia una mica de por que a
l’aficionat que vingués a veure’ns
no li agradés l’estructura del xou
perquè hi ha bastant material desconegut, però ara puc dir que des
delprimerconcertalBrasiltots els
públics, començant pels brasilers
que són els més exigents, han estat
molt calorosos.
Té aspecte de concert bastant
familiar; és la sensació que volia
transmetre?
D’entrada, no tenim grup de suport. Al principi vam pensar a
muntar-ne un, però quan vam començar a triar les cançons, a mig
assajar-les, ens vam adonar que
era molt millor que ho féssim tot
nosaltres. I va sortir un so més ori-
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ginal del que esperà- La seva presència
perquè l’hi demanem,
vem. Això al final ha do- El músic durant un recital però quan es tracta
de la Madelenat força al xou, i a la ainel’església
d’entendre intuïtivade París el 2016
ment una harmonia o
gent li agrada molt
aquest so personalitzat
el significat d’una nota
amb un ADN molt peell és el més dotat.
culiar.
I ja aprofitant, què
diria de vostè maQuina és la millor
virtut musical de cateix?
dascun dels seus fills?
Jo soc un individu que
En Moreno té la saviesa
va ser jove als anys seixanta i això marca molt
il’elegànciaquepotsdesfortament; aquella expecobrir en tot el que ha fet
riènciavamarcarmoltlameamb els seus col·legues i després en la seva carrera en solitari; vageneració. Avuitinc75anysino
en Zeca crea una atmosfera perso- m’he considerat mai un músic nat,
nal molt densa, molt seva i molt di- com diria d’en Tom; no soc un múferent a la dels altres. A més, el seu sic que ha nascut amb la música
timbre vocal és el menys Veloso com ara Milton Nascimento, Gilperquè li agrada molt cantar en bertoGil,EduLobooJoaoBosco...
falsetiel seutimbre vocalés elmés aquesta gent és infinitament supediferent de tots, el menys Veloso. rior a mi com a músic i per la seva
Una de les seves cançons, Todo ho- capacitat musical. Però sempre
mem, és tot un èxit ara mateix al em van agradar les cançons i per
Brasil, i és una de les que es poden això vaig començar a escriure’n, a
sentir al concert. En Zeca té una gravar-ne, i al final es van converconcentració emocional molt in- tir en rellevants. Tanmateix, crec
tensa, i en Tom, finalment, és el que tinc molt més del que em memés musical de tots quatre. Ell diu reixo.
que no li agrada cantar, i que canta
Vostè torna a Catalunya, i a

En los retrasos de los aviones se
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Xavier Cester Crític de música

SECCIÓN: CULTURA

28 Julio, 2018

El panameny exhibeix
la potència d’una big

Blades
la Ll
ESCENARIS
Mayka Navarro
Sant Feliu de Guíxols

FRANÇOIS GUILLOT / AFP

Barcelona no ha deixat de venir
els darrers anys amb projectes
diferents. Per què gira tant?
Si és per venir a Barcelona, ja em
sembla prou raó. La meva Espanya va començar a Catalunya.
Quan estava exiliat a Londres amb
Gilberto Gil, el 1970 vaig venir per
primer copaBarcelonaperquèem
va trucar el director de cinema
Glauber Rocha que estava rodant
a Catalunya la pel·lícula Cabezas
cortadas. Vam estar parlant, i recordo que vaig tractar músics
d’aquí com ara Pi de la Serra, Pau
Riba o Serrat, que vaig sopar amb
García Márquez o, sobretot, que
vaig conèixer una ciutat que em va
entusiasmar.
Li preguntava que per què...
Si el concert o la gira són interessants, estan ben organitzats i em
sento bé fent-los, llavors no hi ha
cap problema. En aquest cas en
concret, a més, m’interessa molt
que els nois coneguin coses d’Europa: en Moreno ja la coneix bé, en
Zeca una mica i en Tom gens.
Continua aprenent dels directes?

ACTIVITAT INESGOTABLE

“Fer gires als 75 anys em
serveix d’entrenament
perquè aprenem
fins a la mort”
LA SEVA GENERACIÓ

“Nascimento o Gil són
molt superiors a mi com
a músics i per la seva
capacitat musical”
AUTOANÀLISI

“Avui tinc 75 anys i no
m’he sentit mai un
músic nat, com sí que ho
és el meu fill Tom”

P.16

M’agrada fer bé la meva feina, i
d’alguna manera em serveix d’entrenament, m’ajuda a estar actiu.
Però sí, hi continuo aprenent coses, sempre aprenem fins a la
mort.
El Brasil viu una etapa convulsa...
... molt difícil. El Brasil és un país
encara molt poc organitzat, tenim
molt a fer. Vam tenir coses importants després de la dictadura militar, vam tenir victòries democràtiques bones en diferents aspectes i
que van poder mantenir-se... ara
estem al final d’aquest cicle, i això
coincideix amb canvis i dubtes
mundials. Hi ha una gran inestabilitat. Tindrem unes eleccions
d’aquí pocs mesos i no sabem què
en sortirà, però el més important
d’això és que hi hagi eleccions i
que es pugui continuar amb l’estructura democràtica. Jo ja tinc
triat el candidat.
És vostè optimista?
No em sento optimista, sinó més
aviat preocupat, però soc bàsicament optimista. Crec que l’esperança es crea..

Aquell dia havia fet 18 anys i em
vaig regalar, de la mà d’un jove de
Santa Coloma de Gramenet que
em tenia mig enamorada, entrar
per primera vegada a l’antic Bikini de la Diagonal de Barcelona.
Em va arrossegar fins a l’espai de
la salsa i en aquell instant, màgic i
inoblidable, Rubén Blades omplia per sempre el meu univers
musical i emocional amb el llegendari Padre Antonio y el escolano Andrés. Des d’aleshores, la
música d’aquest gloriós cantant,
actor, advocat, activista i polític
panameny m’acompanya en molt
moments.
A dos quarts d’onze de la nit, en
el mateix instant que la Lluna
passava per l’ombra de la Terra
creant un eclipsi total, Rubén
Blades va irrompre solemne a
l’escenari del Festival de Porta
Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols,
acompanyat per una autèntica
màquina de so i sabor, la imponentorquestradeRobertoDelgado, amb 20 mestres i els seus instruments, per arrasar amb un públic entregat al compàs.
Als seus 70 anys, en forma, elegant i juganer, Blades va recuperar la llista sencera dels seus clàssics, molts de compostos per ell
mateix durant un mig segle de
música compromesa política-

Blades ahir a la nit a Sant Feliu
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SOR LUCÍA

CARAM

Monja dominica. Creu de Sant Jordi 2018

“No hi ha dreta
o esquerra:
o hi poses el coll,
o no”
ANTONI
BASSAS

Podeu veure
el vídeo amb
l’entrevista
sencera a

l’

Són monges de clausura? Dimarts
vostè era a Barcelona recollint la
Creu de Sant Jordi...
M’agrada més dir que som monges
contemplatives. La paraula clausura ve del claustre, i el claustre és l’espai per poder contemplar. Avui el
claustre és el món. Veus el que passa i necessites un espai de silenci
com aquest perquè tot el que vius i
contemples ressoni i impacti al cor
per poder donar-hi una resposta.
Com va arribar fins aquí?
Vaig néixer en una família tradicional. Els meus pares eren de curset
de cristiandat, després van estar a
l’Opus. Érem set germans. La fe es
vivia d’una manera forta, però sense traumes. El meu pare era metge
i a casa seva hi havia dues consultes,
la dels que pagaven i la dels que no.
Vaig veure el compromís. Als 18
anys vaig dir que em volia fer monja. Vaig començar teologia a Buenos
Aires, treballava amb immigrants,
anava a un hospital oncològic amb
dones en fase terminal i em vaig buidar fent coses a corre-cuita tot el
dia. No trobava sentit al que feia.
D’un dia per l’altre vaig dir que em
feia monja de clausura. Tenia 20
anys i va ser una crisi profunda, fins
que una monja molt bona dona em
va dir que anés a València, acabés
els estudis i després decidís què volia fer, perquè tant la intuïció de la
vida contemplativa com la inquietud pels pobres eren vàlides. Vaig
estar cinc anys en silenci, de clausura total. Vaig descobrir que el silenci és la pregària no oficial de
l’Església. Vaig conèixer les monges de Manresa, amb la germana
Vicky Molins. Tot ho compartien
amb els pobres, era una comunitat
alegre. I m’hi vaig quedar.

Què fan aquí, per als pobres?
Recordo que el 2008 donàvem entrepans als que venien a la porta del
convent. A poc a poc vam demanar
ajuda a la gent de Manresa i ara tenim la fundació, amb voluntaris i
professionals, un alberg per a persones sense sostre, banc d’aliments,
pisos tutelats, i ara som en 11 llocs de
Catalunya amb el programa Invulnerables. Quan em van donar el premi Catalana de l’Any vaig demanar
un pacte contra la pobresa infantil.
El president Mas em va dir que
m’ajudaria. L’endemà mateix em
vaig reunir amb Neus Munté, vaig
demanar que vingués Jaume Giró,
de La Caixa, i el Barça. Vam detectar els llocs de Catalunya on la crisi
havia impactat més. Resulta que el
senyor Fainé havia nascut uns metres més avall del convent. Va venir,
li vaig dir que a Catalunya no ens podíem permetre les xifres de pobresa infantil que teníem i que volia posar en marxa un programa que
transformés la vida dels nens. Em va
dir que d’acord. Hem cedit una part
del convent per fer la Casa de la Infància, anem a explicar als empresaris què necessitem, hem multiplicat
molt els recursos i el programa va de
meravella. Marca Catalunya.
I marca de l’economia de mercat. ¿Se
sent còmode treballant amb un
banc? ¿O amb el Barça, paradigma de
l’esport professional? El bisbe brasiler Hélder Câmara deia: “Si m’ocupo
dels pobres em diuen que soc un
sant. Si pregunto per què hi ha pobres, em diuen que soc comunista”.
Es pregunta per què hi ha pobres?
Els d’esquerres més radicals diuen
que estic amb la dreta. Tinc una cosa
clara: no rebré ajudes de qualsevol. Jo
no rebria diners d’Inditex a Càritas,
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Perfil Sor Lucía Caram
(Tucumán, Argentina,
1966) era d’aquelles
adolescents que discutia
les decisions dels pares i
perdia. Els seus germans li
deien: “No discuteixis, tu
digues que sí i després fes
el que et sembli”. Amb el
temps és evident que ha
après a negociar, com
poden testimoniar
centenars de persones a
les quals ha anat a buscar
perquè col·laboressin amb
els seus projectes contra
la pobresa. Curiosa
barreja, la de la
personalitat de sor Lucía:
una monja contemplativa
que actua i parla sense
contemplacions. Quan ens
acomiadem, un grup de
joves manresans de
diverses ètnies estan
entrant al convent de
Santa Clara. Se la veu
contenta: ella demana i la
gent i li respon. Sona una
campana. A dinar? No, a
resar. Aquesta setmana va
rebre la Creu de Sant
Jordi i va parlar en nom
de tots els guardonats al
Palau de la Música. Va
acabar citant l’Evangeli,
en un passatge que no
necessita traducció: “Que
s’obrin les presons
injustes, que s’alliberin els
que estan sent oprimits,
que els que no hi veuen
obrin els ulls i vegin la
veritat”.

per exemple. Hi ha gent que hi ha treballat en situació d’esclavitud, pràcticament. Vaig dir-ho, i al cap de dos
dies rebia una donació de teles per
a un cosidor que teníem, que venia
de Stradivarius. No les vaig voler, no
vull que em comprin. Crec que l’Obra
Social La Caixa té una garantia al darrere per la seva manera de treballar,
que és brutal. La crisi en què estem
ara prové del fet que havíem pujat en
un tren en què tothom s’hipotecava.
Ens havien facilitat moltes coses i
aquest tren anava cap a l’abisme.
Però això ho feien els bancs.
I les grans empreses i capitals. Hem
de construir d’una altra manera, i la
meva, des d’aquest convent, és despertar consciències, comptar amb
qui pot donar un somriure, o temps,
o diners, o llocs de treball. És important demanar a Déu, però jo, a més a
més, demano a tot déu.
Per què deia que això era un programa amb la marca Catalunya?
Vaig arribar l’any 94, quan hi va haver els incendis, i vaig descobrir
com la gent s’estima el país. Ho veiem amb els presos polítics, que
s’estan pagant fiances amb la solidaritat de tothom, o com ens mobilitzem amb Oscar Camps, que resca-
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Complicitat ”Li vaig dir al Papa que era molt difícil ser cristià dins
l’Església, i em va respondre: «¿‘Me lo dices o me lo cuentas’?»”
Ideologia ”Els d’esquerres més radicals diuen que estic amb la dreta”
trobat, suposo que haurien mort.
Total, diumenge i dilluns era festa,
tot tancat, i els dic que els portin
aquí, i amb el traductor de Google,
perquè eren del Sudan i Eritrea, ens
expliquen que havien sigut venuts
com a esclaus a Líbia. Els cremaven
i enviaven les fotos a les famílies
perquè enviessin diners. Tenien el
cos cremat. Havien arribat a Itàlia
i volien fugir-ne perquè els maltractaven. Una màfia els va ficar en un
contenidor fins aquí. Els hem muntat un pis i estem fent el procés
d’acollida perquè puguin tenir papers. De moment fan de voluntaris i
estan aprenent català i castellà. Han
patit molt i necessiten repòs.
Què l’alimenta, espiritualment?
El meu llibre de capçalera és l’Evangeli. Aquell discurs de Jesús quan
diu que es va obrir el cel i se sent la
veu del seu pare. No crec que s’obrís
el cel ni se sentís cap veu, sinó que
era l’experiència de sentir-te estimat, que et dona molta força. I la paràbola del bon samarità: un home
malferit al camí, els que anaven al
temple passaven per l’altre cantó. El
samarità se n’encarrega i diu als que
cuiden l’home que apuntin tot el que
gasti, que ja ho vindrà a pagar. Em
crida l’atenció la idea de no donar el
que ens sobra, d’hipotecar-nos pels
altres. Aquí hi ha la prova que no hi
ha ideologia, que no hi ha dreta o esquerra. O hi poses el coll, o no. Oscar
Camps i la seva gent hi estan deixant
la pell. No hi ha gaires històries.

FRANCESC MELCION

ta gent al Mediterrani. Quan vaig
participar en la campanya “Català,
la llengua comuna” vaig coincidir
amb Gerardo Pisarello i Albano
Dante Fachin. Jo els deia que la llengua comuna de Catalunya era, també, la col·laboració público-privada.
L’Albano no hi estava d’acord i em
deia que això s’ha de fer amb els impostos. Però jo organitzo unes jornades i reuneixo 150-200 empresaris. A la sortida, 70 et contesten que
hi col·laboraran. I 50 ho acaben fent.
I no fallen. Ho he tocat. Si no, no
hauríem crescut tant.
Què l’uneix i la separa de dues persones com Pisarello i Dante Fachin?
Pisarello és de Tucumán, com jo. Els
militars van matar el seu pare. Té les
idees molt clares. Em sap greu dir-ho
així, però és molt més intel·ligent que
Ada Colau. Ara, té un discurs que es
toca amb el de Fachin o el de Podem,
que no arriba a ser transformador. És
massa teòric i pot causar ressentiment en la gent, i quan has conviscut amb la gent cauen molts discursos. No podem menysprear la col·laboració público-privada. Si volem tirar endavant un país, necessitem
tothom que pugui aportar alguna cosa. No sumaré amb corruptes, lladres
o mentiders. Potser se me’n colarà

algun, però si estic treballant el tema
pisos, haig de parlar amb la banca.
Jesús deia que és més fàcil que un
ric passi pel forat d’una agulla que
no pas que entri al regne del cel.
Els diners no són dolents, el problema
és quan fem d’aquests diners un déu.

Idiosincràcia
“La llengua
comuna de
¿No hi ha relació entre Evangeli i
Catalunya
esquerra?
El tema de les esquerres i les dretes és també la
està bastant superat.
col·laboració
públicoEls d’esquerres diuen que això ho
privada”
diuen els de dretes.
Jesús no és patrimoni ni de dretes
ni d’esquerres. El problema és quan
fem del compromís una ideologia,
més que no pas una experiència vital. El comunisme és pervers, el
cristianisme ho pot ser, també. Porta a un cert fanatisme i fa que ens
posem nosaltres i les nostres idees
al centre, en lloc de posar-hi la gent.
Ara protesto, però les meves energies intenten buscar solucions.

Com està aquesta qüestió?
La fundació la vaig començar jo, era
una plataforma ciutadana de solidaritat. Van demanar ajuda als Tous i
s’hi van comprometre. La gent va
pensar que la fundació era de l’empresa, i no: era un tema de família.
Quan va començar el boicot, mal assessorats, van decidir fer fora l’Helena i la Pilar. Van reconèixer el seu
error i van demanar disculpes.
Aquests mesos he parlat amb l’Helena, la Pilar, els patrons i la família Tous per reconduir la situació.
Ara la fundació ha tornat on havia
començat, al convent, ha canviat de
nom i ara es diu Fundació del Convent de Santa Clara. I els Tous hi
continuaran col·laborant econòmicament. Si es van equivocar hem de
permetre que continuïn sumant.
S’ha fet un patronat nou, i la Pilar i
l’Helena potser s’hi incorporaran.
¿Han tingut alguna experiència
amb els refugiats?
El Diumenge de Pasqua una germana em va venir a preguntar que què
havia fet, perquè hi havia dos mossos a la porta (ha, ha, ha!). Surto i
me’ls trobo plorant. Venien d’un
polígon on havien entrat a robar i hi
havien trobat un contenidor amb
set persones. Si no les haguessin

Quan a Helena Rakosnik i a Pilar
Rahola les van fer fora de la Fundació Rosa Oriol, com a resposta al
boicot anticatalà als seus productes, vostè va donar suport a les
afectades, però no va marxar-ne.
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Quina imatge tenia del papa Francesc quan era cardenal de Buenos
Aires?
Era un jesuïta que havia patit la incomprensió amb la Companyia de
Jesús i crec que va fer una mena de
conversió al món dels més pobres.
Quan el van fer Papa, el seu successor a Buenos Aires deia que el primer miracle era tenir un Papa simpàtic, perquè no reia mai.
¿És veritat que li va dir que és molt
difícil ser cristià dins de l’Església
catòlica?
Sí senyor. ¿I saps què em va contestar? “¿A mi me lo dices o me lo cuentas?” Penso que no té res a perdre.
Té 81 anys i creu en l’Evangeli. Ha de
fer neteja i crec que voldria fer-la
més de pressa, encara que la transformació vindrà de les bases.
Pensava que diria que la transformació vindrà de les dones.
El paper de la dona no passa tant per
poder dir missa –que per a mi és el
menys important– com perquè pugui
ser en la presa de decisions de l’Església. I aquí el papa Francesc ha començat a obrir camí.
Apareix al balcó de la basílica de
Sant Pere amb gent aclamant-la.
Què els diu?
[Riu.] Diria... “Aneu-vos-en en
pau”.e
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ESPAÑA

El PDECat será
investigado
en el caso del 3%
como sucesor
de Convergència

REUTERS

calizada por la Benemérita

El juez de la Audiencia Nacional José
de la Mata anunció ayer que extenderá la investigación del caso del 3
por ciento al PDECat, al ser una formación sucesora de Convergència
Democrática de Catalunya. La fundación del PDECat tuvo como único objetivo desmarcarse de esta trama corrupta, que actuó 11 años.

olabio

SOCIEDAD

EITO RUBIDO

Juana Rivas es
condenada a cinco
años de prisión y
a seis sin la patria
potestad de sus hijos

LA DEMOCRACIA

pañoles es la pésima cultura polítimos. Especialmente grave en aquea y más preocupante todavía en los
la portavoz de Sánchez en el día de
e déficit, vienen a poner en evidenacia como la forma más eficiente de
fiscaliza y el Ejecutivo consuma su
la ley–, estos socialistas se lamenn apenas unos meses. ¿O qué fue la
nidos a la democracia. Y no se olviescaños, más el apoyo de filoetarras
a náusea estaría garantizada. Todaque se instaló en La Moncloa es un
sen los meses, estará cada vez más
ñe en no convocar elecciones, para
astroso será su resultado.

El juez condena a Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) que no devolvió a sus dos hijos a su expareja,
Francesco Arcuri, a cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad de los pequeños. Según la sentencia, «Rivas explotó el argumento del maltrato» .

Más información
en abc.es
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Imputado el PDECat en
el caso del 3 % por ser el
«continuador» de CDC
· El juez instructor de la
Audiencia Nacional
relata las evidencias
de la relación jurídica
DANIEL TERCERO
BARCELONA

Blanco y en botella. El Partit Demòcrata Català (PDECat) es Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC). Al
menos, así lo apunta el magistrado del
Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (AN), que
investiga el caso del 3 % y que afecta a
la posible corrupción llevada a cabo,
al menos durante 11 años, por el partido que ha gobernado la Generalitat
31 de los 40 años de su existencia.
En un auto firmado ayer, el juez José
de la Mata amplía la investigación del
caso 3 % a CDC y al PDECat («personas jurídicas investigadas», a partir
de ahora), al segundo en tanto que
«mero continuador» del primero, por
«la presunta comisión de los delitos
de tráfico de influencias, cohecho y
blanqueo de capitales», llevados a cabo
durante 11 años y mediante «una estructura para financiar ilegalmente»
a CDC. En el escrito del magistrado de
la AN se detalla el modus operandi
creado y «sostenido en el tiempo» que
permanece «inalterable con independencia de los relevos que se puedan
producir en las personas integrantes
de las estructuras en el seno de las cuales se ejecuta»: a través de donaciones
a fundaciones ligadas a CDC (CatDem,
Fórum Barcelona y Nous Catalans), en
connivencia con empresarios y altos
cargos del partido y las administraciones públicas, se alteraban «todo tipo
de concursos públicos, con la finali-

dad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con
donaciones al partido». Básicamente,
a través de «contratos de obra pública o de servicios».
El monto total con el que se trabaja en la AN es de 218,7 millones de euros de licitaciones comprometidas; de
los que 168,7 millones de euros son adjudicaciones definitivas y a los que hay
que sumar, entre modificaciones y prórrogas, otros 6,2 millones de euros. Así,
según el magistrado instructor, «las
donaciones irregulares ligadas a estas
adjudicaciones ascienden a más de un
millón de euros», que sería una cantidad que habría ido a financiar a CDC
y siempre bajo el control de los jefes
(Daniel Osàcar, Andreu Voloca, Germà
Gordó y Francesc Sànchez, que reportaban, en sus diversas etapas, a Oriol
Pujol, Lluís Corominas, Josep Rull y
Francesc Homs).

Evitar «responsabilidades»

Agentes de la policía judicial acceden a la sede de CDC para su registro

Y llega el verano de 2016, momento en
el que CDC «impulsa la fundación de
un nuevo partido, el PDECat». El juez
De la Mata, sin embargo, sospecha que
la creación de esta formación «lejos
de corresponderse con el nacimiento
de un nuevo partido, vinculado en sus
orígenes pero independiente del partido que lo impulsa (CDC), se corresponde con la mera transformación o
cambio de apariencia de una misma

realidad, con la finalidad de desconectarse de las responsabilidades en las
que pudiera haber incurrido la formación política precedente (CDC)».
Es decir, el PDECat se habría creado para burlar la acción de la justicia.
En principio, con un doble objetivo,
por un lado, eludir el pago de las multas y las condenas, y por el otro, pre-

«Sostenido en el tiempo»
CDC habría creado una trama, al menos durante 11
años, para financiarse ilegalmente, sostiene el juez
Solo un cambio de imagen
El PDECat heredó de CDC sus líderes, grupos
municipales, cuentas de Facebook, sedes y teléfonos

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE BARCELONA

Oriol Pujol, dos años y medio
de cárcel por cobrar mordidas
D. TERCERO BARCELONA

Había pacto con la Fiscalía pero faltaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y esta se conoció ayer. El que fuera número dos de
CDC y es hijo del expresidente autonómico Jordi Pujol, Oriol Pujol, ha sido
condenado a dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones ilegales de
empresarios afines (381.450 euros mediante facturas falsas de su esposa,
Anna Vidal), a cambio de utilizar su
influencia política para favorecer sus
negocios en el llamado caso de las ITV.

En su sentencia, ante la que cabe
un recurso de apelación ante la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la magistrada Carmen Zabalegui da por bueno el acuerdo que los seis acusados alcanzaron con la Fiscalía para librarse
de ser juzgados por un jurado. Todos
han reconocido que formaron parte
de una trama corrupta.
La ejecución de la sentencia podría
implicar el ingreso en prisión de Pujol, pero su abogado confía en que se
suspenda la pena de cárcel invocando

sentar una nueva marca política de la
derecha nacionalista catalana. De hecho, hace ahora dos años, CDC protagonizaba múltiples casos de corrupción. Por ejemplo, el caso Palau (por
el que, finalmente, se condenó a CDC
al pago de más de 6 millones de euros),
el caso Pretoria, el caso de las ITV (por
el que ayer se condenó a Oriol Pujol,
después de que este admitiera el cobro de mordidas) o las derivadas del
caso 3 % que se investigan en un juzgado de El Vendrell (Tarragona).
En julio de 2016 nació el PDECat
con los mismos nombres (75 de los 80
de los órganos de dirección) que formaban CDC, con sus mismos objetivos y, tal y como relata el magistrado
instructor de la AN en su auto, la di-

la última reforma del Código Penal, cional, uno, el del caso del 3 %, y cuyo
que le permitiría eludirla al no supe- instructor ayer amplió al PDECat, en
rar los dos años en ninguno de los tres tanto que partido «continuador» de
delitos por los que ha sido condena- CDC en la presunta trama de corrupdo: falsedad documental, cohecho y ción. Y dos, el que afecta a la familia
tráfico de influencias. Sin embargo, la Pujol por el dinero oculto en Andorra,
Fiscalía no parece que esté por
según confesó el patriarca.
la labor y todo indica que peLa Audiencia también ha
dirá su ingreso en prisión.
condenado a Josep Tous a
Además, la condena deja
cinco meses de cárcel susa Pujol inhabilitado durantituibles por una multa de
te dos años para ejercer cual22.500 euros; a dos años de
quier empleo público y le oblicárcel a Sergi Alsina; a cárga al pago de una multa de
cel sustituible por una mulORIOL PUJOL
76.000 euros. Pujol intervita de 83.210 euros a Anna
no a favor de empresarios
Vidal; y a Ricard Puignou y
afines, entre 2011 y 2012, para la recon- Sergi Pastor a penas de cinco meses
versión industrial de la empresa Sharp sustituibles por 60.000 euros. Además,
y la deslocalización de Yamaha.
la sentencia incluye el decomiso de
Pujol todavía tiene abiertos dos pro- 333.838 euros a todos por las comisiocesos judiciales en la Audiencia Na- nes ilegales pagadas.
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Cunillera: «
presos no e
· La delegada del Gobierno
en Cataluña considera
que llevan «mucho
tiempo» en preventiva
D. TERCERO
BARCELONA

EFE

rección de CDC pidió por carta a sus
grupos municipales que, desde entonces, pasasen a denominarse PDECat; se mantuvo a gran parte del personal contratado; se siguieron los
«acuerdos de colaboración» (como
con la Joventut Nacionalista de Catalunya); se utilizaron 37 de los 42
locales de CDC; se cambiaron los
perfiles en internet: 123 de los 172
de Facebook y la cuenta de Twitter
de CDC se transformó en la del PDECat; y los teléfonos del PDECat siguieron bajo titularidad de CDC. El
partido creado por Jordi Pujol en
1974 solo hizo un cambio de imagen.
Tras conocer el auto, ayer, el PDECat se desmarcó de CDC y expresó
su «absoluta disconformidad» con
el juez.
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«Me gustaría, sí, porque llevan mucho
tiempo, pero el juez tendrá sus razones. Desde el punto de vista afectivo y
familiar es una cosa pesada, claro que
sí, y cómo no va a haber compresión
humana, pero una cosa es la humanidad que uno pueda sentir y otra es la
Justicia. Esta es una decisión del juez
y no la discuto, ni esta ni otras, porque
no me corresponde». Teresa Cunillera (PSC), delegada del Gobierno en Cataluña, respondió así, ayer, a la pregunta sobre si le parecía bien que los
políticos independentistas acusados
de intentar subvertir el orden constitucional estuvieran en prisión preventiva a la espera de ser juzgados, entre
otros delitos por rebelión, desobediencia y malversación.
Las declaraciones de Cunillera, realizadas a la Cadena Ser, fueron replicadas por el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien acusó al Gobierno de España de dar «esperanzas»
a los presos y a los fugados de la Justicia, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que hace
unos días aseguró que no tardará 20
años en pisar «suelo catalán».
Las palabras de Cunillera, defendió
Albiol, «confirman» que «alguien del
Gobierno» está dando esperanzas y
está intentando «caer simpático frente a los que han intentado llevar a cabo
un golpe al Estado en Cataluña». Y añadió: «Para decir estas cosas, mejor que
Cunillera esté calladita».
La delegada del Gobierno, que tras
tomar posesión de su cargo, en sustitución de Enric Millo (PP), se ha reunido con Quim Torra, Roger Torrent y
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El PDECat i la seva matriu, Convergència, imputats pel 3%
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Els taxistes
col·lapsen
Barcelona
pel revés
judicial
3Es declaren en vaga
indefinida i deixen desenes
de cotxes a la Gran Via
La Gran Via, bloquejada
pels taxistes, ahir a la tarda.
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Actuació judicial

L’Audiència
imputa el
PDECat en la
causa del 3%
Creu que va ser
un mer successor
de CDC amb el fi
d’eludir la justícia
ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID

D

esprés d’assumir el cas del
3% i prendre declaració a
una vintena d’imputats, el
jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata ha fet un pas
transcendental en la investigació del
finançament irregular de Convergència, mitjançant donacions a les
seves fundacions Catdem, Fòrum
Barcelona i Nous Catalans a canvi
d’obra pública o, almenys, d’un tracte preferent. En una interlocutòria
ha imputat aquest divendres tant
CDC com el PDECat, al qual considera un «mer canvi d’aparença» de Convergència, com a persones jurídiques, pels delictes de tràfic d’influència, suborn i blanqueig de capitals, que haurien comès durant almenys 11 anys.
El magistrat cita els dos partits
que designin advocat i procurador
perquè es puguin defensar en el procediment demostrant que disposen
dels mecanismes de prevenció de la
corrupció, a través del control dels
seus fons, que el Tribunal de Comptes els ha retret que no tenen en diversos informes. Des de la cúpula del
partit postconvergent insisteixen a
lamentar que els imputi «per uns fets
molt antics» i afirmen que demostraran que són «dues estructures diferents», informa Fidel Masreal.
«OMBRA DE DUBTE» / En un comunicat,

el PDECat va mostrar la seva «absoluta disconformitat i incredulitat per
la decisió», perquè es va constituir el
2016, amb «la transparència i les bones pràctiques» com a «senyes d’identitat». I atribueix la seva imputació a
la «intenció d’estendre una ombra de
dubte amb objectius que no tenen
res a veure amb la lluita contra la
corrupció».
Però per evitar aquesta imputació
els postconvergents hauran de donar
moltes més explicacions, perquè, segons la interlocutòria, el naixement
del Partit Demòcrata només «tenia la
finalitat de desconnectar-se de les

El jutge l’acusa
de suborn i
blanqueig al llarg
d’11 anys
responsabilitats penals en què pogués haver incorregut la formació
política precedent, CDC». Per arribar
a aquesta conclusió el magistrat fa
un ampli repàs de les dues formacions i comprova que «la composició
dels òrgans de direcció del PDECat
manté una identitat substancial
amb la de dos anys abans», de CDC;
que bona part dels 45 treballadors
d’aquest partit s’han quedat en el
seu successor, fins i tot després de
l’ERO que va patir, i que les Joventuts Nacionalistes de Catalunya hi
mantenen la mateixa relació que tenien amb Convergència.
Segons la interlocutòria, el PDECat no només va enviar cartes als
grups municipals de CiU perquè
passessin a dir-se Partit Demòcrata,
sinó que encara mantenen 21 línies
de telèfon a nom de Convergència
Democràtica de Catalunya. A més,
123 de 172 perfils de Facebook comprovats van passar d’una formació a
l’altra sense més problema, igual
com el compte de Twitter de CDC
(@ConvergenciaCAT), que va passar a
dir-se @Pdemocratcat, després de limitar-se a esborrar els tuits anteriors.
En el cas 3% ja s’investigaven alts
càrrecs de CDC, perquè «en relació
amb altres càrrecs públics i funcionaris de diferents Administracions i
institucions públiques de Catalunya, van posar en marxa una estructura per finançar il·legalment el
partit polític, en forma encoberta
mitjançant donacions» a les seves
fundacions, «com a contraprestació
per l’adjudicació de contractes
d’obra pública o de serveis, amb vulneració dels principis de legalitat,
igualtat i transparència» o «simplement per aconseguir millorar
les expectatives de ser beneficiaris
d’aquests contractes».
I així, com va acreditar la sentència del cas Palau, que el jutge cita,
s’hauria mantingut «una operativa
sistemàtica i sistèmica» que «es manté inalterable», amb independència
dels relleus d’integrants de les estructures del partit. La interlocutò-

DEBAT Clausura de la primera assemblea del PDECat, diumenge passat.

el ‘cas ITV’

Oriol Pujol, condemnat a presó
L’Audiència de Barcelona va condemnar ahir l’exdiputat de CiU
Oriol Pujol Ferrusola a una pena
de dos anys i mig de presó per l’intent de manipulació en l’adjudicació d’estacions ITV i per cobrar
comissions il·legals per afavorir
empresaris amics. La sentència de
la magistrada María del Carmen
Zabalegui recull l’acord al qual
van arribar els sis imputats, entre
ells l’expolític i la seva dona, i que
van ratificar dimarts passat. És la
primera condemna que es dicta
contra un membre de la família
de l’expresident de la Generalitat
Jordi Pujol, investigada a l’Audiència Nacional per la fortuna
que té a l’estranger i els negocis
privats de la saga.
Arran de la sentència ferma,
l’advocat defensor de l’exdirigent
de CiU, Javier Melero, té previst
sol·licitar la suspensió de l’execució de la pena per intentar evitar
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33 Oriol Pujol.
que el seu client ingressi a la presó.
El lletrat al·legarà que la condemna
és per tres delictes diferents i que
cada un comporta un període de
privació de llibertat que no supera
els dos anys. La fiscalia, no obstant,
ja va anunciar que reclamarà que el
fill de l’expresident entri en un centre penitenciari.

Pujol va pactar amb la fiscalia
per evitar el judici amb jurat popular i va acceptar una condemna de
cinc mesos de presó per tràfic d’influències, vuit mesos per suborn i
un any i cinc mesos per falsedat en
documentació mercantil, així com
inhabilitació per a ocupació o càrrec públic i multes. A ell i a la resta
dels acusats se’ls decomissaran, a
més, 333.838 euros.
La dona d’Oriol Pujol, Anna Vidal, a través de la qual va cobrar comissions, va ser condemnada a 15
mesos i 15 dies de presó per un delicte continuat de suborn i un altre de falsedat, substituïbles per
una pena de multa de 69.750 euros, i una altra de 13.500 euros. Als
empresaris Ricard Puignou i Sergi
Pastor i a l’ex alt càrrec de la Generalitat Josep Tous, la jutge els va
imposar cinc mesos de presó, substituïbles per una multa, i a l’empresari Sergi Alsina, dos anys. J. G. A.
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LLL
RICARD CUGAT

E

l diàleg entre els governs
de Pedro Sánchez i Quim
Torra no s’acabarà de manera tan abrupta com semblava inicialment després de la presa del control sobre el PDECat per
part de Carles Puigdemont. Una cosa és que l’expresident no perdonés
a Marta Pascal haver donat suport
a l’accés del líder socialista a la Moncloa, per allò que el separatisme viu
millor amb el PP al poder; i una altra de molt diferent és que, una vegada ha aconseguit les regnes del
partit per fusionar-lo amb la seva
cabdillista Crida Republicana, tingui interès a provocar un avanç
electoral a Espanya.
Primer perquè, segons les enquestes, el PSOE ara pujaria en escons i, per tant, els independentistes
serien prescindibles. I, segon, perquè Sánchez no sembla disposat a
llançar la tovallola tan aviat malgrat
el revés sobre el sostre de despesa, i
insisteix a esgotar la legislatura.
Obstinar-s’hi seria un greu error,

JOAQUIM

Coll

Sánchez
i l’agenda
catalana

però desincentiva la temptació
fer-lo caure a compte dels Pressup
tos. És indubtable que Puigdem
vol exercir el lideratge i en la llu
per l’hegemonia amb ERC pot pr
pitar l’avanç a Catalunya. Com q
no hi ha negociació possible so

CAUSA PER REBEL·LIÓ

Sànchez, Rull i
quatre jutges d
b El tribunal que

jutjarà els polítics
rebutja excarcerar-los
abans de la vista

b Argumenta que
ria les repassa per afirmar que
amb independència del cessament d’Oriol Pujol com a secretari general de CDC, el nomenament d’Artur Mas com a president, i de Josep Rull com a coordinador general del partit, “els
canvis en l’estructura no van suposar en cap cas un cessament en
la comissió dels fets objecte d’investigació, i suposen únicament
una modificació en la identitat de
les persones partícips en aquests”.
EL CÒMPUT / El magistrat considera
que el finançament irregular de
Convergència es va mantenir almenys durant 11 anys i que la suma total de licitacions compromeses van pujar, segons el còmput fet de moment, a 218.759.664
euros. Les adjudicacions definitives van suposar 168.706.262 euros,
als quals s’han d’afegir les modificacions de projectes (1.777.626) i
les pròrrogues (4.539.755), de
manera que en total són uns
175.000.000 més. Les donacions
irregulars a fundacions convergents lligades a aquestes adjudicacions es calculen en més d’un
milió d’euros. H
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un procés penal no
canvia en funció de
l’«atmosfera política»
Á. V.
MADRID

E

ls diputats Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull van
fer ahir el pas que des de fa
temps temia el Tribunal
Suprem, per provar de retardar el judici contra els líders del procés, previst per a final d’any o a tot estirar al
gener: van recusar quatre membres
del tribunal que els jutjarà, perquè
van formar part de la sala que va admetre la querella del fiscal per rebel·lió que va donar origen al procediment, malgrat que és una pràctica
habitual en l’alt tribunal.
La recusació s’adreça contra el
president de la Sala Segona del Suprem, Manuel Marchena, i els magistrats Andrés Martínez Arrieta, Juan
Ramón Berdugo i Luciano Varela. El
cinquè era l’exfiscal general de l’Estat Julián Sánchez Melgar, que ja va
ser substituït per Antonio del Moral.
Al tribunal del procés s’hi afegiran, a
més, Ana Ferrer i Andrés Palomo.
L’incident de recusació reconeix
que la sala «va extremar les precau-

33 Jordi Turull, a l’arribar al Tribu

Turull, imputat per

33El TSJC ha citat l’exconseller e

presonat Jordi Turull com a im
tat per cedir presumptament bén
la seva esposa mesos abans de
O. Se l’investiga per un delicte d
çament de béns i el 8 d’octu
haurà de comparèixer davant
tribunal, després d’haver sigut d
estimada la petició d’arxiu so
citada pels querellats. A més a m
el jutge va demanar documenta
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ESPAI SOBIRANISTA

Mas avisa el PDECat que no
pot ser insensible a la Crida
Afirma que la via unilateral “mai ha estat l’opció”

mostra sintonia amb aquest plantejament, que de fet ja va aprovar
el PDECat en l’assemblea del cap
de setmana passat. Arran de la
proposta impulsada per Joaquim
Forn, Jordi Turull, Josep Rull i
Lluís Puig, la formació va acordar
crear una comissió que tindrà la
funció d’abordar amb els representants de la Crida com es concreta la conjunció. El nou president del PDECat, David Bonvehí,
recordava dilluns en una entrevista a Catalunya Ràdio: “Fa uns anys
el president Mas va demanar una
llista transversal independentista [...]. Des d’aleshores sempre ho
hem demanat”. Bonvehí, a més,
convidava ERC a sumar-s’hi.
Diàleg i negociació

L’expresident de la Generalitat Artur Mas en una entrevista amb l’ARA Balears a
Fornells abans de participar en un col·loqui. DAVID ARQUIMBAU
OT SERRA / IVÁN MARTÍN
BARCELONA / FORNELLS

Ja apartat de la primera línia política, l’expresident de la Generalitat i del PDECat Artur Mas aposta perquè el partit hereu de Convergència s’integri a la Crida Nacional per la República que
impulsen Carles Puigdemont i
Jordi Sànchez. En una entrevista a
l’ARA Balears, Mas considera que
el PDECat “no pot ser insensible
a la crida a la unitat que s’està fent”
i defensa que l’independentisme
“necessita unitat per arribar a bon
port”. “Abans existia la Casa Gran
del Catalanisme, després va arribar Junts pel Sí i ara és el moment
de la Crida”, afirma.
Mas va deixar el PDECat dies
abans de conèixer la sentència del

cas Palau –que va suposar la condemna de CDC per haver cobrat
6,6 milions en comissions irregulars– i de declarar al Tribunal Suprem com a investigat en la causa
per rebel·lió, en la qual finalment
no va ser processat. En aquell interrogatori es va fer evident la diferència de criteri entre Mas i el
seu successor a la Generalitat sobre els fets de l’octubre del 2017.
L’expresident del PDECat, una
veu que Puigdemont escoltava en
els darrers compassos de l’última
legislatura, va assegurar al jutge
Pablo Llarena que era partidari de
convocar eleccions per evitar la
declaració d’independència del 27
d’octubre i la posterior aplicació
de l’article 155.
Sobre el moviment de Puigdemont per aconseguir l’hegemonia
de l’independentisme, però, Mas
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Estat
Creu que
Sánchez ha
fet “gestos”
però sense
“decisions
importants”

Mentre que diferents veus del Govern eviten descartar la via unilateral del full de ruta, Mas es mostra
contundent a l’hora de rebutjar
aquesta alternativa. “Mai ha estat
l’opció”, assegura l’expresident, i
metafòricament la relega a la “roda
de recanvi” d’un vehicle per quan
falla una de les quatre rodes, que
són el “diàleg, la negociació, el pacte i l’acord”. “Quan una roda falla
i el cotxe podria acabar a la cuneta, aleshores has de posar la roda de
recanvi. Serveix per arribar a algun
lloc i reparar la inicial”, insisteix
Mas, en la línia del que els exconsellers del Govern i ell mateix van declarar al Suprem, quan van defensar que l’1-O havia de desembocar
en un pacte amb l’Estat.
Una negociació que sota el punt
de vista de l’expresident està més a
prop després de l’arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa. “És evident que el tarannà del president
Sánchez no és el mateix que el que
hi havia abans”, diu Mas, que tot i
reconèixer que no s’han pres “decisions importants”, creu que sí que
“hi ha hagut gestos”. Un pas rellevant podria ser que la Fiscalia retirés les acusacions al Suprem, però l’expresident està convençut
que hi haurà condemnes –“Encara que siguin il·lògiques”– i conclou que “probablement tot això
acabarà a Europa”.e
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CORRUPCIÓ

Dos agents de la Guàrdia Civil durant un escorcoll a la seu de CDC a Barcelona el 2015, en el marc de la investigació del cas del 3%. FRANCESC MELCION
ANNA MASCARÓ
BARCELONA

L’ombra de la corrupció continua
perseguint CDC i, per extensió, el
PDECat. Nascuda el 2016 en bona
part com a tallafoc per fer front al
desgast del cas Palau entre les files
convergents, la formació que presideix David Bonvehí va veure ahir
com el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata ampliava la investigació del cas 3% –que investiga
el presumpte cobrament de comissions a canvi de l’adjudicació d’obra
pública– i incloïa CDC i el PDECat
com a persones jurídiques investigades pels delictes de tràfic d’influències, suborn i blanqueig de capitals. En una interlocutòria feta pública ahir, el magistrat considera
que el PDECat és un “mer continuador” de CDC i que, per tant, també és responsable del seu finançament irregular.
En el seu escrit, el titular del jutjat considera que dirigents de CDC,
en relació amb altres càrrecs públics i funcionaris de Catalunya,
haurien posat en marxa una “estructura” per finançar il·legalment
el partit, de manera encoberta de la
formació. El modus operandi, tal
com remarca el jutge, seria el mateix que el del cas Palau, pel qual
CDC ja va ser condemnada al mes de
gener. És a dir, que alguns empresaris feien donacions a fundacions lligades a la formació (CatDem, Fòrum Barcelona i Nous Catalans), i
aquestes els feien arribar a CDC a
canvi d’uns serveis no justificats.
Com a contrapartida per aquestes
donacions, els empresaris s’haurien adjudicat contractes d’obra pú-

L’Audiència Nacional
també investiga CDC
i el PDECat pel 3%
El jutge argumenta que el Partit Demòcrata
és un “mer continuador” de Convergència
blica i serveis o haurien “millorat
les expectatives” de ser beneficiaris
d’aquests contractes públics.
En total, les licitacions investigades pugen gairebé a 175 milions
d’euros, per les quals, segons estima el jutge, CDC s’hauria embutxacat més d’1 milió d’euros en donacions. Segons la interlocutòria de De
la Mata, entre el 2008 i el 2012 –els
exercicis de què el tribunal disposa d’informació– un 11,5% del “finançament privat” que va rebre el
partit va ser a través dels diners que
li feien arribar les seves pròpies
fundacions.
En la interlocutòria, De la Mata
apunta directament a la cúpula de
CDC com a responsable d’un sistema de finançament irregular “sistèmic” i que es va mantenir –sumant
l’etapa investigada en el cas Palau–
durant almenys 11 anys. Segons el
magistrat, el partit no disposava de
cap sistema ni protocol intern que
garantís el control de les seves fonts
d’ingressos, tal com reflecteixen els
mateixos informes d’auditoria interna de la formació, una circums-

Acusació
El jutge
considera que
el partit rebia
donacions a
canvi d’obra
pública
Rèplica
La formació
que lidera
Bonvehí
critica
l’actuació del
magistrat
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tància que ja va destacar també el
Tribunal de Comptes. Per tant, assegura, tant els òrgans com els directius de CDC coneixien la situació
i les irregularitats que podrien sorgir dels pagaments en concepte de
“donacions” que en “bona part” les
fundacions derivaven al partit.
El magistrat assenyala l’extresorer de CDC Andreu Viloca com a
responsable de la direcció i gestió de
“l’operativa econòmica” del partit,
tal com ja havia apuntat el jutjat del
Vendrell que va instruir el cas fins
a l’abril, quan l’Audiència Nacional
es va fer càrrec de la investigació. En
el mateix sentit, considera que la direcció del partit “coneixia” les activitats de Viloca i no va fer “cessar”
l’entramat, que era vist com un “sistema normalitzat” malgrat els canvis en l’estructura del partit. Així,
subratlla que el sistema de finançament es va mantenir malgrat els
successius canvis que hi va haver
tant en la gerència de la formació
–per on van passar Daniel Osàcar, el
mateix Viloca, Carles del Pozo i l’exconseller Germà Gordó– com en la

cúpula de la formació, on el magistrat situa Oriol Pujol, Lluís Corominas, Josep Rull, Francesc Homs i
Artur Mas.
El lligam amb el PDECat

La principal novetat del cas, però, és
la incorporació del PDECat a la causa com a investigat. De la Mata argumenta que la formació és una “mera transformació o canvi d’aparença” de CDC amb “la finalitat de desconnectar-se de les responsabilitats
en què hauria pogut incórrer la formació política precedent”, per la
qual cosa justifica incloure-la a la
causa. Per sustentar-ho, destaca que
bona part de la direcció del PDECat
ja desenvolupava càrrecs de responsabilitat a CDC; remarca que bona
part dels treballadors que segueixen
en nòmina de Convergència desenvolupen feines per al PDECat; destaca que la direcció del nou partit va
emplaçar per carta els seus grups
municipals de CDC a rebatejar-se
com a Partit Demòcrata i, fins i tot,
remarca que el perfil de Twitter de la
nova formació és el mateix que feia
servir Convergència. Tot plegat, interpreta, indicis suficients per considerar que els diners que podria haver obtingut CDC de forma il·lícita
han repercutit en el PDECat.
Ahir la formació que des de fa una
setmana dirigeixen David Bonvehí i
Míriam Nogueras va criticar en un
comunicat la decisió de De la Mata
i remarcava que quan es van produir els fets investigats el partit “no
s’havia constituït”. La formació acusa el jutge d’imputar-los “amb l’única intenció d’estendre una ombra
de dubte amb objectius que no tenen res a veure amb la lluita contra
la corrupció”.e
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El PDeCAT y la antigua CDC,
imputados por cohecho y blanqueo
‘CASO 3%’/ La Audiencia Nacional también les atribuye un delito de tráfico de influencias por amañar
concesiones y cobrar comisiones en la Generalitat durante la etapa de Artur Mas y varios entes locales.

Giro en el caso del 3%, que investiga a la antigua CDC y a su
sucesor, el PDeCAT, por el
presunto amaño adjudicaciones de obras públicas por parte de la Generalitat durante la
etapa de Artur Mas y una
treintena de ayuntamientos a
cambio de donaciones.
El juez que desde mediados
de abril instruye la causa, José
de la Mata, imputó al PDeCAT y a la antigua CDC tres
delitos: cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Por segunda vez en democracia, un partido es imputado. El primer caso ocurrió fue
en 2016, a raíz de la destrucción de discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas.
El nuevo Código Penal que se
impulsó en 2015 permite atribuir a los partidos políticos
responsabilidad penal en casos de malversación.
Tras su imputación, el
PDeCAT expresó su “sorpresa”. Es la misma reacción que
siempre ha manifestado la derecha nacionalista cada vez
que se han producido avances
en los múltiples casos de corrupción que le afectan.
Para el PDeCAT, su imputación es una “arbitrariedad”
porque, según dice, cuando
tuvieron lugar los hechos investigados, aún no se había
constituido. Sin embargo, según De la Mata, hay varios
elementos que indican que el

Elena Ramón

David Casals. Barcelona

Mas y Puigdemont, en enero de 2016. Su gestión en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Girona es investigada por la Audiencia Nacional.

PDeCAT es el sucesor de
CDC, que fue la organización
que presuntamente se financió irregularmente. El magistrado indican que las líneas
telefónicas de ambos partidos
son las mismas, al igual que
sus perfiles en las redes sociales y buena parte de sus empleados. Ambos también
mantienen vínculo con la
misma organización juvenil,
informa Efe.
El caso del 3% estalló en
2012 y en un principio era de
ámbito local. La investigación

arrancó tras una denuncia
que presentó en el juzgado
una exconcejal de ERC contra el excalcalde de Torredembarra (Tarragona) y varios ediles de CiU. La denunciante acabó abandonando
ERC, que meses después, inció una alianza a nivel autonómico con CiU, tras las elecciones que convocó Mas en otoño de 2012, tras la primera
manifestación independentista por la Diada que intentó
sin éxito capitalizar.
La primera denuncia afec-

taba a la adjudicación de un
aparcamiento a Teyco, histórica constructora catalana
vinculada a la familia Sumarroca, que siempre ha sido
muy cercana al expresidente
de la Generalitat entre 1980 y
2003 y cofundador de CDC,
Jordi Pujol. En 2016, Teyco
adoptó una nueva denominación: TOP Proyectos y Contratas.
Precisamente, la misma estrategia siguió en julio de
aquel mismo año la antigua
CDC, que decidió refundarse

en unas nuevas siglas, el PDeCAT, para pasar página a su
etapa “autonomista” y al sinfín de casos de corrupción en
los que estaban involucrados
los convergentes. Entre ellos,
el que afectaba a su cofundador, Jordi Pujol, que confesó
en 2014 que él, su familia y sus
hijos tuvieron durante años
cuentas en Andorra sin regularizar.
Pese la creación del PDeCAT, CDC sigue existiendo
jurídicamente, ya que no puede disolverse porque aún tie-

La financiación
irregular se mantuvo
durante once años,
concluye el juez
de instrucción
La investigación
alcanza a
Puigdemont en su
etapa como alcalde
de Girona
ne varias causas pendientes
en los tribunales. La del 3% es
una de las más emblemáticas,
que se suma a otros casos. Entre ellos, el del Palau de la Música, cuya sentencia se emitió
a principios de año –ver apoyo adjunto–.
Además de Torredembarra, el caso del 3% afecta también a la gestión de dos expresidentes de la Generalitat, Artur Mas y Carles Puigdemont.
En cuanto al primero, la justicia investiga adjudicaciones
que hizo el brazo inversor de
la Generalitat en sus dos legislaturas en el cargo, y que se
han saldado con la imputación de uno de sus entonces
hombres de confianza, el exconsejero Germà Gordó.
Una derivada del caso afecta a la gestión de Carles Puigdemont en el Ayuntamiento
de Girona, que lideró entre
2011 y 2016. Afecta a la compra de un fondo de arte privado por parte de la empresa
que gestiona la red de aguas
en la localidad a partir de una
subida de las tarifas que el
consistorio decretó.
El caso del 3% alcanza también a una treintena de ayuntamientos, entre ellos el de
Barcelona en el único mandato que estuvo liderado por
CiU. entre 2011 y 2015. El juez
cuestiona varias adjudicaciones, entre ella la reforma de
las Glòries que impulsó el
exalcalde de Barcelona Xavier Trias.

Fue hace 13 años, en febrero
de 2005, cuando se habló
por primera vez de forma
pública de la presunta
financiación ilegal de CDC a
través del pago de
comisiones por parte de
constructoras. La primera
acusación la lanzó el
entonces presidente de la
Generalitat, Pasqual
Maragall, en un debate en el
Parlament centrado en un
principio en las
infraestructuras. Días atrás
se había hundido un túnel del
Metro de Barcelona que
estaba en construcción, lo
que obligó a desalojar a más
de mil vecinos del barrio del
Carmel. Las obras se

adjudicaron en la última
legislatura de Jordi Pujol al
frente del Ejecutivo
autonómico (1999-2003),
aunque el suceso tuvo lugar
cuando Maragall llevaba un
año en el cargo. Tras las
quejas del entonces jefe de la
oposición, Artur Mas, por
mala gestión e impedir el
acceso a los periodistas en la
zona afectada, Maragall
espetó a la federación
nacionalista una afirmación
muy dura: “Ustedes tienen
un problema, que se llama
3%”. Ante estas palabras,
Mas y el resto de diputados
de CiU entraron en cólera, y
exigieron a Maragall una
rectificación. En caso

contrario, le amenazó en
retirar su apoyo a su
proyecto estrella, la reforma
del Estatuto, que el
Parlament acabó remitiendo
al Congreso meses después.
Maragall prefirió
salvaguardar el consenso
con CiU y correr un tupido
velo a la corrupción. Tras un
breve paréntesis, la polémica
sobre la financiación
irregular de CiU se reabrió en
2009. En julio de aquel año,
hubo una operación
anticorrupción que se saldó
con varias detenciones, entre
ellas la de todo un icono de la
burguesía nacionalista
catalana, Fèlix Millet, que
entonces presidía una de las

Efe

El “problema” convergente que en 2005 destapó el expresidente Pasqual Maragall

Maragall acusó a CiU de financiación ilegal en febrero de 2005.

principales entidades
culturales barcelonesas, el
Palau del a Música. Tras una
larga instrucción, los hechos
se juzgaron el pasado año, y
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a principios de año, la justicia
condenó a CDC por
financiación irregular. El auto
cifró en 6,6 millones de euros
los fondos que captó el

partido procedentes de un
complejo sistema para
intentar hacer opacas las
mordidas. Según la
sentencia, eran unos fondos
que procedían de Ferrovial, a
cambio de importantes
adjudicaciones que Pujol en
su última legislatura: la Línea
9 del Metro y la Ciudad de la
Justicia. Las aportaciones de
Ferrovial luego se desviaban
a cuentas personales de los
gestores del Palau y a
fundaciones vinculadas a
CDC para pagar campañas.
Maragall popularizó la
expresión del “3%”, que
acabó dando nombre a un
caso que ayer se saldó con la
imputación del partido.

