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LORENZO DI NOZZI

Dues cares d’un
gran Piotr Beczala
CRÒNICA El tenor polonès sedueix el Palau amb

el ‘Dichterliebe’ de Schumann i ‘hits’ operístics
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

33 El tenor polonès Piotr Beczala, en un moment del seu recital al Palau de la Música, dimarts.

Fa només tres setmanes, Juan Diego
Flórez va omplir el Palau malgrat les
seves reiterades visites a Barcelona.
En canvi, el debut al recinte modernista del polonès Piotr Beczala, un

dels grans tenors lírics del circuit, triomfador amb Werther al Liceu, a penes va convocar la meitat de l’aforament. I això va passar amb una ambiciosa proposta en què el cantant,
acompanyat al piano per un magistral Helmut Deutsch, va interpretar
el cicle complet de Dichterliebe (Amor
de poeta) de Robert Schumann, un
dels cims del repertori liederístic romàntic, i alguns dels hits operístics
del seu repertori. Un maridatge programàtic que no va acabar d’aconseguir el reclam que mereixia, ni dels
amants de la cançó alemanya, que
no sempre accepten aquests girs, ni
dels que desitjaven tan sols un tour de
force amb les peces que han consagrat
Beczala als escenaris.
El tenor va acceptar la demanda de
combinar diferents repertoris, encara que els bravos només van arribar a
la segona part, amb els exigents clàssics d’òpera. Gran part del públic havia anat a sentir-lo en aquest registre
més majoritari, encara que també hi
havia amants de la delicadesa i l’expressivitat poètica del lied. Va demostrar, en tot cas, la seva versatilitat i va
acabar sent aclamat, fins al punt d’haver d’oferir quatre propines, en què
va incloure una cançó del seu compatriota Miczyslaw Karlowicz i una
altra de Richard Strauss exquisidament interpretades, una desbordant
Recondita armonia de Tosca i la napolitana Core ingrato.
ESPERANÇA I DRAMATISME / El recital va

mostrar les dues cares d’un tenor líric
que va tornar a exhibir la bellesa i
l’homogeneïtat del seu lluminós timbre i un fraseig de primera, explotat
al màxim en els lieder. En el seu viatge
pel sentiment amorós, expressat per
la música de Schumann a partir dels
poemes de Heinrich Heine, va desgranar amb rigor estilístic els diferents
estats d’ànim del cicle. Potser molt
pendent de la correcta emissió d’unes
peces que requereixen una sensibilitat i un domini dels matisos excepcionals, li va faltar expressivitat, però res
va impedir que arribessin amb força
els moments d’esperança o el dramatisme de l’amor perdut d’Ich grolle
nicht o la nostàlgia i el dolor de Hör ich
das Liedchen klingen.
En un brusc canvi, va passar de la
introspecció a l’explosivitat de peces
com Matinatta, de Ruggero Leoncavallo, i la cèlebre Dei miei bollenti spiriti,
de La traviata. Va repetir la seva victorejada Pourquoi me réveiller, que va haver de bisar al Liceu en les representacions de Werther. La passió de Romeo
per Julieta expressada en Ah, lève-toi,
soleil! va provocar el deliri, que es va
allargar amb l’ària de la flor de Carmen i una impactant E lucevan le stelle
de Tosca, amb què va completar un viatge carregat de romanticisme. H

P.7

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 79

8TV

dimarts, 7 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el Palau de la Música está actuando Piotr
Beczala, uno de los tenores más importantes del
mundo.
En el Palau de la Música está actuando Piotr Beczala, uno de los tenores más importantes del mundo. Los críticos lo han bautizado
como el rey del Metropolitan de Nueva York, donde triunfa cada temporada. Decl. Piotr Beczala.
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EL PALAU
ACULLuna iniciativa
histbrica: la interpretaci6 de les
nou simfonies de Beethoven en
quatre dies seguits. L’encarregada
de tal proesa ds l’Orquestra
Simf6nica Sim6nBolivar, dirigida
per Gustavo Dudamel.L’orquestra
adquireix la majoria d’edat, 42
anys desprds que Josd Antonio
Abreuimagindsifes realitat el
que ha estat definit a tot el m6n
com’el miracle’: la integraci6
social de joves desfavorits a
travds de la mfisica. Venequela
mostra ara amborgull una de les
millors orquestres del m6ni un
potencial de 600.000 hens que es
preparen per irrompre en el m6n
musical del futur. Unbeethoveni~
i dues dudamelianes que no s’ho
perdran ens parlen de la magnitud
de l’esdeveniment. ¯

1Marc
Busquets

Graciela
lacona

"AIX{) PASSA
U N cop a lavJda.
S6n obres molt populars i com
a mel6man,gairebd addicte a la
mfisica, m’interessa moltissim
sentir-les d’una tirada. Beethoven
no les va compondreper escoltarles seguides, per6 sentir-les en
directe en la seva totalitat empot
permetre comprovarsi canvia la
mevapercepci6, l~s un programa
heavy, Dudameltd 36 anys i
l’Orquestra de Venequelads molt
jove, transmeten energia i fan
unes interpretacions diferents,
ambun so molt personal, falten
mdsespectacles com aquest. M’ho
vull preparar abans del concert".
->Gestor
cultural.
30anys.
Barcelona.

Comora
entrades
i reservataulaa timeout.cat

"AQUEST
NOIETT¢ angel. Nods
que sigui un prodigi, sin6 que ds
prodigi6s el que ha aconseguit.
L’admiroper la seva formaci6
musical, tan diferent, i per tot
el quefapels nois del seu pals;
per la carrera que ha fet sent tan
jove, i pel seu entusiasme, sempre
somrient, connectant ambels
mfisicsi el pflblic. Al’aeroport de
BuenosAires jo m’encarregava
de portar els mfisics a l’hotel. Em
valg emocionarquart valg veure
una maleta on hi deia ’Dudamel’.
Per6 era del seu pare. Ili valg dir:
’Admiroel seu fill i no l’he pogut
saludar’".
--) Guia
deturisme.
72anys.
Buenos
Aires.

34
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Rosa
P6rez
"AQUESTES
ORQUESTRES
FAN
que nens ambrisc d’exclusi6
social, que no coneixen ni
desitgen res, trobin un cami per
integrar-se en la societat. La
mfisica els proporcionaordre,
disciplina, educaci6, respecte pels
altres i cura pel seu instrument.
Quan s’hi enganxen desenvolupen
valors i gust per la cultura. Alguns
en seran professionals i a altres
els haur/a donat una educaci6
integral, per6a tots ells els obrirh
portes. Anirdals concerts a sentir
mfisica, no perqu~ siguin nens
del carrer, sin6 perqu~ Dudamel
dirigeix les simfoniesmolt bd".
--) Psiquiatra
eonsultora.
58anys.
Barcelona.

8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 46

dimarts, 7 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Raimon está convencido de su retirada.
Raimon está convencido de su retirada. Dice que será en mayo con 12 conciertos en mayo en el Palau de la Música y será definitiva.
Decl. Raimon.
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Entrevista a Raimon, cantautor que se retira con 12
conciertos en el Palau de la Música.
Entrevista a Raimon, cantautor que se retira con 12 conciertos en el Palau de la Música. Cuenta que hace dos o tres años llegó a la
conclusión de que lo tenía que dejar por la edad. Explica que él necesita ensayar mucho y eso le supone mucho esfuerzo. La idea es
dejar de ser un hombre público. Pilar Rahola elogia a Raimon.
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Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Raimon dice adiós con 12 conciertos en el Palau de
la Música.
Raimon dice adiós con 12 conciertos en el Palau de la Música. Decl. Raimon.
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Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Entrevista a Raimon, cantautor que se retira con 12
conciertos en el Palau de la Música.
Entrevista a Raimon, cantautor que se retira con 12 conciertos en el Palau de la Música. Cuenta que hace dos o tres años llegó a la
conclusión de que lo tenía que dejar por la edad. Explica que él necesita ensayar mucho y eso le supone mucho esfuerzo. La idea es
dejar de ser un hombre público.

P.13

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 5740

TARIFA: 698 €

E.G.M.: 36000

ÁREA: 270 CM² - 30%

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

9 Marzo, 2017
LES OPINIONS

JORDI SERRACANTA

DAVID FONT

RAMON MINOVES

MARC BARBENS

JOAN COSTA

REGIDOR, ÚLTIM PRESIDENT DE CDC A MANRESA

PRESIDENT DEL CONSELL DEL BERGUEDÀ

REGIDOR DE BERGA PER CIU

PRESIDENT PDECAT SOLSONÈS

ALCALDE DE RAJADELL PER CIU

• «Cal esperar la « a t ü i K t e s

• TOtar tota smbrsi de o n u p c l ò

• Esperar to detisié del j n t p

• Queda lluny del nou projecte

• No#$prei§f«Mlable

Jordi Serracanta és regidor a Man-

«No ho he seguit detalladament [la

«Hem d'esperar que el jutge acabi tot

«Hi ha un judici en curs i unes perso-

«Ara mateix hi ha un procés judicial

local de CDC abans que es formés el

confirma el que s'ha dit i tothom es

[respecte del judici del cas Palau i les

ment, malgrat que cal esperar que es

resa i el darrer president del comitè
PDeCAT. Diu que cal esperar la sen-

declaració de Fèlix Millet]. Però si es
ratifica, s'hauran de prendre deci-

el procediment que hi ha en marxa
declaracions de l'expresident de la

tència del cas abans de fer valora-

sions, encara que siguin dures i molt

fundació del Palau de la Música, Fèlix

posicionat «radicalment en contra

tit Demòcrata no volem cap ombra de

presumpte finançament il·legal de

missible. La meva trajectòria perso-

d'arrel cap cosa que pugui demostrar-

cions i que el Partit Demòcrata s'ha
de la corrupció. Fa fàstic i és inadnal i política va en aquesta línia».

doloroses. Els nous dirigents del Pardubte de corrupció i caldrà tallar
se que ha passat com s'explica».

Millet, en què aquest va apuntar al

CDC]. És un testimoni, però ha de ser
el jutge qui acabi determinant els

fets».
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nes que s'estan defensant legítima-

pugui treure l'aigua clara del que real-

obert que cal esperar a veure de

quina manera es desenvolupa però,

en principi, el que s'ha pogut sentir al

ment hi ha. Per als nous líders que

judici del Cas Palau avui [ahir per al

CAT és quelcom que ens queda molt

tar. Caldrà que es jutgi i analitzar-ho.

Tinc molt respecte pel procés judicial

em pot agradar, no és una cosa agra-

emprenem el nou projecte del PDe-

lluny, s'està parlant de fa molts anys.

que està en marxa».

lector] no és gens agradable d'escol-

De moment, el que s'hi ha explicat, no

dable».
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Editorials

N

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

Millet confirma el 3%

A

mb una lleugeresa impròpia de
la gravetat dels fets, Jordi Montull
havia promès «diversió» en el judici pel saqueig del Palau de la
Música, en referència a la seva intenció de desvelar el finançament il·legal de
l’antiga Convergència Democràtica de
Catalunya (el que es coneix com el sistema
del 3%) a canvi d’una rebaixa de la pena de la
seva filla, Gemma. Ahir, Fèlix Millet, l’expresident del Palau i saquejador confés de la institució, es va unir al seu número dos i en un
demolidor testimoni va corroborar davant
el jutge el que des de fa set anys diverses investigacions (entre elles, periodístiques encapçalades per aquest diari) han anat desvelant: que CDC rebia diners en concepte de
comissió a canvi de l’adjudicació d’obra pública. Una frase del testimoni de Millet resumeix a la perfecció el que va passar a la Ciutat de la Justícia: «Ferrovial feia donacions
perquè els diners anessin a CDC a canvi

d’obra pública. No ho vaig dir en la meva
confessió del 2009, però és la veritat». Clar i
contundent.
No és en absolut divertit el que ahir va detallar en el seu testimoni Millet: va admetre
comissions del 4% («2,5% per a CDC, 1% per a
mi i 0,5% per a Montull»), va afirmar que va
efectuar pagaments en efectiu a Carles Torrents (ja traspassat, tresorer de CDC fins al
2005) i va implicar el successor de Torrents,
Daniel Osàcar, en el sistema de comissions.
En el seu torn, Gemma Montull, exdirectora

El testimoni del saquejador
confés del Palau desvela el
sistema de finançament il·legal
de l’antiga Convergència

financera, va implicar Osàcar en la falsificació de factures.
En termes legals, la confessió de Millet certifica la seva condició de saquejador confés
de la prestigiosa institució que presidia, un
delicte pel qual ha de respondre davant la justícia. Però en termes polítics el que va passar
al Palau té unes connotacions que no es poden ni s’han de defugir. Artur Mas queda òbviament molt tocat per la descripció d’un sistema de finançament il·legal tan metòdic
com el descrit per Millet. Si el successor de
l’antiga Convergència, el PDECat, vol ser creïble quan afirma que és un partit nou que ha
abandonat les pràctiques de la formació de la
qual ho ha heretat tot menys les sigles, la
transparència, la col·laboració amb la justícia i la ruptura amb els implicats són imprescindibles. El testimoni de Millet ha de servir
per acabar definitivament amb aquesta forma patrimonial d’entendre la política i amb
els que la van instigar o tolerar.

Atur juvenil: moltes paraules, pocs fets

N

ingú discuteix que una de les
plagues més profundes d’aquesta crisi és l’atur juvenil, que arriba a Espanya a taxes molt superiors a la mitjana europea. El
cas del pla d’ocupació juvenil que va presentar la UE el 2013 és paradigmàtic de la distància que separa en massa ocasions les necessitats de la gent dels anuncis dels dirigents polítics i de l’execució efectiva de les
polítiques públiques. Es va anunciar una
pluja de milions que quatre anys després

s’ha de tornar a les arques comunitàries sense haver ajudat els joves a trobar la feina que
no tenen. Les responsabilitats són repartides, però totes igual de greus. La Unió Europea va dissenyar un procediment d’adjudicació i gestió de les ajudes excessivament
complicat i aliè a la realitat dels seus beneficiaris. El Govern d’Espanya no va saber o no
va poder aixecar el peu del fre de la despesa
per permetre a les comunitats autònomes
cofinançar els projectes amb la UE. I, finalment, comunitats com Catalunya es van

Animus iocandi

omplir la boca de mesures contra l’atur juvenil que mai es van posar en marxa. El resultat és que Catalunya ha de tornar 42 milions que no ha gastat contra una emergència
social.
Els pròxims mesos sabrem les xifres equivalents a la resta de comunitats i al mateix
ministeri espanyol. Una mala pràctica general que no ha de servir d’excusa ni de cobertura per al que ha sigut una mala gestió des
de Brussel·les fins a Barcelona, passant per
Madrid.
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membres de CDC no oculten en privat el seu empipament. Però mentre
que els primers, com la diputada, alcaldessa i presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, admeten disgust i ràbia» i
el desig que s’aclareixin els fets que
afecten la credibilitat del seu anterior partit, els més veterans i vinculats
històricament a CDC al·leguen que
Millet no és un home de fiar perquè
ha9
mentit
i perquè
ara busca que se li
Marzo,
2017
rebaixi la pena en el cas Palau.

A

mb la confessió judicial
de Fèlix Millet i Jordi
Montull el cas Palau de la
Música entra ara en una
nova dimensió. Ja no el podem explicar com l’actuació aïllada de dos
pomes podrides del cistell. La certificació que Millet i Montull no solament van saquejar el Palau, sinó
que haurien actuat com a arregladors per facilitar els pagaments irregulars de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), converteix el cas Millet en el
cas Convergència.
A l’espera del que digui Jordi
Montull, Millet ha optat per una voladura controlada, apuntant directament Daniel Osàcar, extresorer
de CDC, però exculpant la cúpula política convergent. ¿És possible que ni primer Jordi Pujol ni després Artur Mas tinguessin indicis
de l’actuació il·lícita dels seus tresorers? CDC va ingressar més de
sis milions d’euros en presump-

España

33 Just després
PAÍS:d’escoltar la con-

fessió de Fèlix Millet, l’alcaldessa
de Barcelona,
Ada Colau, 6
va reclaPÁGINAS:
mar al consorci del Palau de la Música que rectifiqui
la seva
decisió
TARIFA:
6695
€
de no acusar Convergència pel saqueig de laÁREA:
institució.362
En concret,
CM²laregidora va exigir a la Generalitat,
que presideix el consorci format
pel Govern central, l’Executiu cata-

volucrar, això ho portaven una o dues persones, Osàcar i Viloca, que selà i l’Ajuntament de Barcelona,
que
gur que Diario
no s’han ficat ni un euro a
FRECUENCIA:
reuneixi d’urgència l’òrgan de gola butxaca», sosté. L’entorn de Mas
vern del Palau per revisar l’estratèanunciava que compareixerà –enO.J.D.: 79409
gia judicial que està portant a la
cara no se sap en quin format– una
causa, «demanar explicacions
i 462000
vegada hagin prestat declaració els
E.G.M.:
portar les acusacions fins on faci
principals encausats. Serà aviat.
falta». El consorci va decidir
al seu
Per
la seva part, el soci de Govern,
34%
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dia, quan CDC governava també el
ERC, ha evitat fer sang amb el seu aliconsistori, no acusar el partit per
at de Govern més enllà d’expressar el
l’espoli.
rebuig, el «fàstic profund», segons pa-

Mas. El líder del PSC, Miquel Iceta,
recordava les paraules de l’expresident Maragall quan va deixar anar
a Mas que si el futur confirmava el
3% hauria de donar explicacions. La
líder parlamentària de Ciutadans,
Inés Arrimadas, va ficar el dit a la llaga convergent: «Quan els que van a
declarar són els Bárcenas de Convergència a vostès no se’ls veu fent manifestacions davant la porta. ¿Avui
no toca?». H

Palau, i després Andreu Viloca, involucrat en el cas 3%– haguessin
pres part d’una trama de captació
irregular de fons que hauria servit
per finançar l’activitat del partit
que durant més anys ha governat
la Generalitat. Si les revelacions
del cas del 3% fossin certes, voldria
dir-se que quan el cas Palau va sortir
a la llum, l’any 2009, les suposades
activitats irregulars de CDC per obtenir fons il·lícits no solament no
van cessar, sinó que van arribar a
perfeccionar-se.
La confessió de Millet és una bomba en la línia de flotació del nou Partit Demòcrata de Catalunya en plena operació tornada d’Artur Mas.
El veto de la CUP a Mas va ser difícil de pair per a CDC i per a l’avui
expresident, però al mateix temps
va obrir una finestra d’oportunitat: la de refundar el partit a través
de nous lideratges que no estiguessin tacats per l’era Pujol. Però Mas
és un animal ferit que no ha supe-

rat aquell pas al costat forçat per
l’esquerra independentista. Sent
que encara té un paper per jugar a
la Catalunya del procés –o del postprocés.

Anàlisi
Roger Palà
PERIODIStA

Del ‘cas Millet’ al
‘cas Convergència’
La confessió de
l’expresident del Palau
és un torpede per
al Partit Demòcrata
en plena operació
tornada d’Artur Mas

tes comissions irregulars durant
els anys de la gestió de Fèlix Millet
al Palau. ¿És possible que al partit
ningú s’adonés de res del que estava passant?
Les conseqüències polítiques
del cas Convergència són encara avui
imprevisibles. Podríem trobar-nos
davant la situació que tres generacions diferents de tresorers de CDC
–primer el difunt Carles Torrent i
Daniel Osàcar, implicats en el cas
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Conflicte al partit
Les aspiracions de Mas, no obstant,
suposen un fort conflicte en el si
del nou Partit Demòcrata. El llegat
del president sempre tindrà una
doble cara. Ell és qui va posar les
urnes el 9-N i s’enfronta per aquest
motiu a una possible inhabilitació. Però, al mateix temps, és també el president de la Convergència
d’Osàcar i Viloca. La Convergència que el president Maragall va definir l’any 2005 amb aquella profètica sentència: «Vostès tenen un
problema, i aquest problema es
diu 3%». És menys coneguda la frase que va precedir aquella històrica afirmació: «Hem tocat el moll de
l’os». Efectivament. H
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El PDECat es desvincula de la
corrupció però apunta a Mas
FERRAN SENDRA

Puigdemont recalca
que el seu Govern està
net i ERC expressa el
seu «fàstic profund»
La CUP i
l’oposició reclamen
la compareixença
de l’expresident
Masreal
XABI

Barrena

A

mb la confessió judicial
de Fèlix Millet i Jordi
Montull el cas Palau de la
Música entra ara en una
nova dimensió. Ja no el podem explicar com l’actuació aïllada de dos
pomes podrides del cistell. La certificació que Millet i Montull no solament van saquejar el Palau, sinó
que haurien actuat com a arregladors per facilitar els pagaments irregulars de Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya
(CDC), converteix el cas Millet en el
cas Convergència.
A l’espera del que digui Jordi
Montull, Millet ha optat per una voladura controlada, apuntant directament Daniel Osàcar, extresorer
de CDC, però exculpant la cúpula política convergent. ¿És possible que ni primer Jordi Pujol ni després Artur Mas tinguessin indicis
de l’actuació il·lícita dels seus tresorers? CDC va ingressar més de
sis milions d’euros en presump-

/ En la seva resposta, Puigdemont va assegurar que
el seu Govern no ha comès irregularitats i va reclamar la presumpció
d’innocència per a Gordó, sense citar-lo. «És perillós construir una societat partint de la sospita permanent
i de la falsedat abans que es judicialitzi». La tesi oficial de Presidència és
la d’esperar que finalitzi el judici del
cas Palau.
La CUP, per una altra banda, va
anunciar que demanarà la compareixença de Mas i Gordó perquè donin
compte del presumpte finançament
il·lícit. Unes peticions que s’han de
sumar a les fetes per Ciutadans i que
inclouen el mateix Mas i, en aquest
cas, el president Puigdemont.
ESPERAR LA SENTÈNCIA

FIDEL

Artur Mas. Aquesta és la persona a
qui tothom apunta, inclosos els
membres del PDECat, el partit hereu de Convergència que ahir va
mantenir un sorollós silenci sobre
la incriminació de CDC per part de
Fèlix Millet. I mentrestant, el president Carles Puigdemont –com va fer
dilluns la dirigent del partit Marta
Pascal– demanava respecte a la presumpció d’innocència però dibuixava un tallafoc amb el passat a l’afirmar que el seu Govern no té cap cas
de corrupció.
La cúpula del PDEcat i els antics
membres de CDC no oculten en privat el seu empipament. Però mentre
que els primers, com la diputada, alcaldessa i presidenta de l’AMI, Neus
Lloveras, admeten disgust i ràbia» i
el desig que s’aclareixin els fets que
afecten la credibilitat del seu anterior partit, els més veterans i vinculats
històricament a CDC al·leguen que
Millet no és un home de fiar perquè
ha mentit i perquè ara busca que se li
rebaixi la pena en el cas Palau.

raules del portaveu del partit, Sergi
Sabrià, davant qualsevol forma de
corrupció.
Els que sí que hi han intervingut
amb vehemència són els aliats parlamentaris de Junts pel Sí. En un context de certa tensió per les negociacions pressupostàries, la portaveu
cupaire Anna Gabriel exigia en la seva pregunta a Puigdemont a la Cambra que no es faci servir el procés
per «blanquejar» la corrupció. «Volem una presidència de la Generalitat exemplaritzant; que no es flirtegi amb qualsevol persona que tingui
relació amb la corrupció, en aquesta
Cambra hi ha algunes persones assenyalades tot i no estar encara imputades», afegia Gabriel en relació amb
l’exconseller Germà Gordó, a la diana de les investigacions de la trama
del 3% com l’«aconseguidor».

33 Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, ahir, en el ple del Parlament.

Colau demana que el consorci del
Palau de la Música torni a acusar CDC
33 Just després d’escoltar la con-

fessió de Fèlix Millet, l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, va reclamar al consorci del Palau de la Música que rectifiqui la seva decisió
de no acusar Convergència pel saqueig de la institució. En concret, la
regidora va exigir a la Generalitat,
que presideix el consorci format
pel Govern central, l’Executiu cata-

là i l’Ajuntament de Barcelona, que
reuneixi d’urgència l’òrgan de govern del Palau per revisar l’estratègia judicial que està portant a la
causa, «demanar explicacions i
portar les acusacions fins on faci
falta». El consorci va decidir al seu
dia, quan CDC governava també el
consistori, no acusar el partit per
l’espoli.

Anàlisi
Roger Palà
PERIODIStA

Del ‘cas Millet’ al
‘cas Convergència’
La confessió de
l’expresident del Palau
és un torpede per
al Partit Demòcrata
en plena operació
tornada d’Artur Mas

tes comissions irregulars durant
els anys de la gestió de Fèlix Millet
al Palau. ¿És possible que al partit
ningú s’adonés de res del que estava passant?
Les conseqüències polítiques
del cas Convergència són encara avui
imprevisibles. Podríem trobar-nos
davant la situació que tres generacions diferents de tresorers de CDC
–primer el difunt Carles Torrent i
Daniel Osàcar, implicats en el cas
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Un d’aquests veterans exconvergents també traçava de seguida un
tallafoc: «Mas ha fugit sempre de portar els comptes, mai s’hi ha volgut involucrar, això ho portaven una o dues persones, Osàcar i Viloca, que segur que no s’han ficat ni un euro a
la butxaca», sosté. L’entorn de Mas
anunciava que compareixerà –encara no se sap en quin format– una
vegada hagin prestat declaració els
principals encausats. Serà aviat.
Per la seva part, el soci de Govern,
ERC, ha evitat fer sang amb el seu aliat de Govern més enllà d’expressar el
rebuig, el «fàstic profund», segons pa-

Palau, i després Andreu Viloca, involucrat en el cas 3%– haguessin
pres part d’una trama de captació
irregular de fons que hauria servit
per finançar l’activitat del partit
que durant més anys ha governat
la Generalitat. Si les revelacions
del cas del 3% fossin certes, voldria
dir-se que quan el cas Palau va sortir
a la llum, l’any 2009, les suposades
activitats irregulars de CDC per obtenir fons il·lícits no solament no
van cessar, sinó que van arribar a
perfeccionar-se.
La confessió de Millet és una bomba en la línia de flotació del nou Partit Demòcrata de Catalunya en plena operació tornada d’Artur Mas.
El veto de la CUP a Mas va ser difícil de pair per a CDC i per a l’avui
expresident, però al mateix temps
va obrir una finestra d’oportunitat: la de refundar el partit a través
de nous lideratges que no estiguessin tacats per l’era Pujol. Però Mas
és un animal ferit que no ha supe-

/ A l’oposició, missatges dirigits també contra
Mas. El líder del PSC, Miquel Iceta,
recordava les paraules de l’expresident Maragall quan va deixar anar
a Mas que si el futur confirmava el
3% hauria de donar explicacions. La
líder parlamentària de Ciutadans,
Inés Arrimadas, va ficar el dit a la llaga convergent: «Quan els que van a
declarar són els Bárcenas de Convergència a vostès no se’ls veu fent manifestacions davant la porta. ¿Avui
no toca?». H
ICETA REIVINDICA MARAGALL

rat aquell pas al costat forçat per
l’esquerra independentista. Sent
que encara té un paper per jugar a
la Catalunya del procés –o del postprocés.

Conflicte al partit
Les aspiracions de Mas, no obstant,
suposen un fort conflicte en el si
del nou Partit Demòcrata. El llegat
del president sempre tindrà una
doble cara. Ell és qui va posar les
urnes el 9-N i s’enfronta per aquest
motiu a una possible inhabilitació. Però, al mateix temps, és també el president de la Convergència
d’Osàcar i Viloca. La Convergència que el president Maragall va definir l’any 2005 amb aquella profètica sentència: «Vostès tenen un
problema, i aquest problema es
diu 3%». És menys coneguda la frase que va precedir aquella històrica afirmació: «Hem tocat el moll de
l’os». Efectivament. H
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Anàlisi
Marçal Sintes
PERIODIStA

Pascal contra
tots els Millet

D

esprés de massa anys i embolicades investigacions,
finalment va arribar el
gran dia per al judici de
l’anomenat cas Palau. Un cas les dimensions del qual només s’expliquen per la deixadesa institucional a
l’hora de fiscalitzar la gestió de Millet
i Montull. Tots dos es van omplir les
butxaques amb un desvergonyiment
que sorprèn fins a l’estupefacció. Però no estem només davant d’un cas
protagonitzat per dos pillos estratosfèrics. En el judici també es ventila el
suposat finançament irregular de
Convergència Democràtica, que
hauria utilitzat el Palau de la Música
per vehicular comissions fruit de
l’adjudicació d’obra pública.
Amb el pas del temps, el que en
principi era només el cas Palau ha
passat a formar part d’una qüestió genèricament anomenada cas
3%, paraigua semàntic que abraça
pràcticament qualsevol assumpte,
i en són un bon nombre, relacionat

amb el finançament irregular de
CDC.
A Convergència els escàndols de
corrupció que –a vegades amb molt
de fonament, a vegades amb poc– se
li atribueixen li han fet molt de mal.
La meva impressió, no obstant, és
que res podrà igualar la devastació
produïda pel cas Pujol. És així per diversos motius. Entre ells, un de gran
transcendència: per a molts catalans, tant si el votaven com si no, el
president Pujol era un exemple i un
referent moral. Un autèntic pare de
la pàtria a qui tots respectaven, també els seus adversaris.

CDC ja és història
La raó última, determinant, que va
portar Artur Mas i la resta de la cúpula de l’antiga Convergència a la inhumació de CDC va ser, precisament, la
força de l’onada que s’aixeca amb la
confessió feta per Jordi Pujol el 25 de
juliol del 2014. L’assumpte ha causat

5

33 Jordi Montull i la seva filla Gemma, ahir al sortir del judici.

P.18

un mal profund i dolorós a Convergència i als seus militants i votants.
El cas Pujol, juntament amb la resta
d’escàndols, ha actuat a CDC com les
onades ho fan sobre les roques costaneres, soscavant-les sense descans
fins que es trenquen i es precipiten
definitivament al mar.
Convergència Democràtica, fundada el 1974, ja és història. El
PDECat, i especialment la seva jove
coordinadora general, Marta Pascal, ho té molt clar, i no dubta a subratllar les diferències, a insistir en
la distinció. Així, mentre assumeix
el millor de Convergència –Pascal
no està disposada a demanar perdó
per haver sigut convergent– lluita
amb dents i ungles perquè els escàndols no contaminin la formació que
dirigeix. Pascal és contundent: «Em
fa fàstic la corrupció», recalcava dilluns. A més, va defensar l’honestedat i transparència del PDECat, a
més del seu compromís d’impedir
qualsevol temptació i apartar els
que la puguin tenir.
¿El cas Palau i altres escàndols, reals o inventats, poden perjudicar
l’independentisme en el seu conjunt? La meva sensació és que poc,
malgrat que al Govern de Mariano
Rajoy i a les clavegueres de l’Estat
s’ha tingut –suposo que se segueix
tenint– molta confiança en aquest
tipus de munició. Els independentistes no deixaran de ser-ho, crec,
pel que diguin Millet i Montull, ni
pel que els pugui passar a antics responsables de CDC. H

4
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33 Camí de la declaració 8Fèlix Millet i altres acusats en el judici per l’espoli del Palau de la Música, ahir a la Ciutat de la Justícia.

El saqueig dels vikings

Osàcar semblava llançat al fossat dels lleons com el Daniel de l’Antic Testament H A Millet, sense
donar detalls en cap assumpte, només li van tremolar les mans al pronunciar la paraula ‘Ferrovial’
ACN / ELISENDA ROSANAS

JAVIER

Pérez Andújar
Fèlix Millet va declarar en la seva
ja habitual cadira que, igual que
al Professor X, l’erigeix en cap de
la banda, i va atendre les preguntes del fiscal Emilio Sánchez Ulled
amb les orelles tapades pels cascos de la traducció simultània. Però els portava no perquè no entengués, sinó perquè no hi sent bé. La
seva declaració davant el fiscal va
durar gairebé dues hores. Sánchez
Ulled li preguntava per tot i feia
projectar documents del Palau davant el tribunal.
Millet contemplava la pantalla
penjada amb mig somriure i anava comentant que era la primera
vegada que veia tot allò, o que no
recordava haver-ho vist abans, excepte quan podia col·locar-ho als
tresorers de CDC, el difunt Carles
Torrent i Daniel Osàcar, que presenciava el judici abandonat i apartat al banc. Ningú, cap dels seus, va
tenir el gest de mostrar-se al costat
seu. Tampoc cap altre acusat se li
va seure al costat. Semblava llançat
en solitari al fossat dels lleons com
el Daniel de l’Antic Testament. El

33 Tresorer de CDC 8Daniel Osàcar, abans de la vista judicial.

Gemma Montull
va plorar quan va
haver d’inculpar el
seu pare. Un pacte
és un pacte

mateix personatge bíblic que va ser
cridat pel rei de Babilònia perquè interpretés un somni que l’havia pertorbat: se li apareixia un gegant amb
els peus de fang.
A Millet només li van tremolar
les mans durant la vista quan va pronunciar la paraula Ferrovial, i llavors
es va agafar al micròfon. Però havia
vingut disposat a sacrificar la seva
mà dreta, i així va responsabilitzar
sempre que va poder el seu vell collega Jordi Montull, exdirector administratiu del Palau. També va expli-
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car que havia celebrat els casaments
de les seves filles al Palau amb la idea
de publicitar la institució, perquè
la gent sabés que es podien fer casaments al recinte, i en diverses ocasions va deixar caure que per això havia invitat gairebé més membres del
Palau que de la família.
Així mateix va admetre que va pagar amb diners del Palau la campanya electoral de l’alcalde de CDC de
l’Ametlla del Vallès, que és on resideix. Però com que en cap assumpte donava cap mena de detalls, el fiscal va exclamar: «Vostè es quedava
els diners i ja està, no entra en els detalls...». Millet va al·legar: «Jo cobrava de molts llocs», i el fiscal va observar: «Ja me n’he adonat». Després li
van mostrar la seva agenda i va afirmar que sí, que era la lletra de la seva
secretària, però que ell no estava al
corrent de les anotacions, cosa que
va portar el fiscal a preguntar: «Però, senyor Millet, ¿les notes de la seva secretària les dictava vostè o ella
al matí embogia i començava a anotar tot això?».
En tota la seva intervenció Millet
no va parar de demanar disculpes i
de murmurar com un mantra: «Un
altre error, un altre error, un altre error...». Al preguntar-li si en les irregularitats havia participat algú de CDC
per sobre dels tresorers, va contes-

tar: «Suposo que sí, però no ho sé».
A l’arribar el torn de la defensa, Millet va dir que Mariona Carulla,
l’actual presidenta del Palau, estava al corrent d’aquests assumptes.
A continuació va comparèixer
Gemma Montull, exdirectora financera del Palau, i amb ella s’acabaria la sessió. A la filla de Jordi
Montull li saltaven les llàgrimes
cada vegada que inculpava el seu
pare, però un pacte és un pacte. Ho
va dir Sant Pau en una epístola als
romans: «Amb el cor es creu per a
la justícia i amb la boca es confessa per aconseguir la salvació». Ho
va repetir diverses vegades: «El senyor Millet ho controlava tot, absolutament tot, i tenia la seva mà dreta, que era el meu pare».

Música de Pet Shop Boys
Ella sabia alguna cosa, però va assegurar que se n’havia assabentat
tard i malament, perquè ni li deixaven preguntar ni gosava fer-ho.
Quan el fiscal va reclamar la peça
de convicció número 5, una funcionària va portar un sobre i el va obrir
amb unes estisores. ¿Què hi havia
dins? Un de més petit. ¿I a dins? El
pen drive que Gemma Montull havia intentat ocultar en va quan, el
2009, aquell mateix fiscal es va presentar amb els Mossos al Palau per
efectuar el registre.
Van projectar a les pantalles el
contingut d’una carpeta amb el nom
de P. ¿I què contenia? L’arxiu Los Vikingos on es justificaven uns movimentsdefonsalsqualsHisendahavia
posat pegues, i un altre arxiu d’àudio amb els grans èxits dels Pet Shop
Boys. Hi va haver un temps en què
tot era bufar i fer ampolles. H
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ques adjudicades per CiU, segons constava en
trobada pels Mossos durant el registre de la in
dia, aquest diari revelava el dietari en què Gemm
xar constància escrita de les operacions bancà

altres flancs de les declaracions

Casaments per fer «publicitat»
En l’anecdotari del cas Palau ocupen
un lloc privilegiat els casaments de
les filles de Fèlix Millet, que va pagar la institució musical, especialment el de la petita, Clara, ja que el
consogre va abonar al llavors president de l’entitat 40.000 euros pensant que anaven a mitges. En la seva compareixença d’ahir, el saquejador confés va intentar justificar
a preguntes del fiscal els motius
d’aquella actuació, i va mantenir
la tesi que ja va defensar el 2010 davant el jutge d’instrucció, quan fins
i tot va admetre tibantors familiars
quan el seu consogre es va assabentar de la jugada que li havia fet.
Segons Millet, la raó per la qual
es van celebrar els banquets nupcials de les seves filles no va ser cap
altra que la de fer «publicitat» de

RICARD CUGATI

33 Imatge del casament de Clara Millet, el 2002. El pare, a la dreta.

Obres, viatges i sobresous
Félix Millet va admetre obertament que es va apropiar de diners
del Palau per a fins particulars, des
d’obres a casa seva a l’Ametlla del
Vallès fins a viatges d’oci a l’estranger. Això sí, va assegurar que «va ser
un error», que es va equivocar i que
demanava perdó. D’aquest desviament de fons de l’entitat no només
se’n va aprofitar ell, sinó també la
seva mà dreta, Jordi Montull, i la seva filla Gemma.
Tots ells van fer obres a casa seva
a càrrec de l’auditori i van usar empreses que treballaven amb l’entitat. En total, segons el fiscal, 2,5 milions d’euros (Millet només 2,3). La
institució cultural també va sufragar viatges particulars. Millet va reconèixer així mateix que va cobrar
sobresous del Palau perquè «els

JOSEP GARCIA

33 La vivenda de Millet a l’Ametlla del Vallès, el 2009.

Diners per a Colom i Escuer
Serà a l’abril quan tots dos compareguin com a testimonis i no sota
una figura judicial més compromesa perquè van reconèixer haver
rebut diners de Fèlix Millet i els van
tornar íntegrament. No obstant,
els noms d’Àngel Colom i Esteve Escuer ja van sortir ahir durant l’interrogatori a l’expresident del Palau de la Música per part del fiscal.
Colom, exlíder d’ERC, posterior fundador del Partit per la Independència (PI) i després dirigent
de Convergència, va admetre el
2009 a EL PERIÓDICO que va rebre
75.000 euros de Millet l’any 2000
per pagar els deutes del PI, força
que va fundar el 1996 amb Pilar Rahola i que es va dissoldre tres anys
després. Preguntat al respecte pel

JOAN CORTADELLAS

33 Colom, en la comissió del Parlament sobre el ‘cas Palau’, el 2010.

P.20

l’edifici. «Recordo que els sogres de
la meva filla Clara no volien fer el
casament al Palau, però al Palau
se’m va dir que seria bo per fer publicitat i que la gent sabés que allà
es feien casaments. El 80% de les
persones que van assistir-hi eren
membres, patrons de l’Orfeó o empresaris, no familiars», es va justificar. Fins i tot va presumir que després d’allò es van celebrar cinc o sis
enllaços al Palau.
Els casaments de les dues filles
de Millet van tenir un cost pròxim
als 200.000 euros. L’enllaç de Clara
Millet es va celebrar el juny del 2002
i va costar 80.000 euros (dels quals
40.000 els va pagar el consogre). Es
va casar a l’església de Santa Maria
del Mar i en la cerimònia hi va participar el Cor de Cambra del Palau.
Dos anys abans, l’edifici modernista ja havia acollit el banquet nupcial de la filla gran de Millet, Laila. Va
costar 129.000 euros. J. G. A. / R. J.

comptes anaven bé». Aquests bons
els van percebre ell i Jordi Montull,
primer en efectiu i després a través
d’empreses de les seves dones. La de
l’expresident, segons va declarar,
«no en sabia res».
Millet cobrava com a sobresou
800.000 euros a l’any i Montull,
200.000 euros. Però hi ha 9,5 milions més que no se sap on han anat a
parar. Gemma Montull va confessar
entre sanglots que el seu pare havia
comès «certes» irregularitats, i que
el seu progenitor i Millet es van autoconcedir aquests bonus perquè
creien que se’ls mereixien pel que
havien fet pel Palau. «No em constava que hi tinguessin dret. Ho van fer
de forma il·lícita», va recalcar l’acusada. «El meu cap era el meu pare i
en aquell moment no em vaig qüestionar res», va reconèixer Gemma
Montull que, així mateix, va aclarir que a part del seu sou, no s’havia
«quedat ni un euro del Palau». J. G. A.

representant del ministeri públic,
Millet va dir ahir que no recordava
si havia fet aquesta donació a Colom amb fons del Palau. «L’agenda
la portava la meva secretària, jo no
me’n recordo», va insistir.
Pel que fa a Escuer, va ser un
càrrec de Convergència a l’Ametlla del Vallès (població on resideix
Millet) que va rebre 13.000 euros
per finançar la campanya del seu
partit en les eleccions municipals
del 2007. Escuer també va reconèixer haver rebut aquests diners, encara que l’expresident del Palau
va mantenir ahir amb aquest assumpte una de les poques topades
amb el fiscal Emilio Sánchez Ulled.
Millet va assegurar que els diners
que li va donar a Escuer van sortir
de la seva pròpia butxaca, mentre
que el representant del ministeri
públic va insistir que va ser el Palau qui va pagar. J. G. A. / R. J.
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G. Albalat
«Vostès tenen un problema i aquest
problema es diu 3%». Quan Pasqual
Maragall era president de la Generalitat li va llançar a boca de canó al
Parlament aquesta acusació a Artur
Mas, llavors líder de l’oposició amb
CiU. Era el febrer del 2005. Han passat 12 anys i ahir va tornar a ressonar aquella cantarella, però aquesta vegada a la sala de la Ciutat de la
Justícia on es jutja 15 persones pel
saqueig del Palau de la Música. No
ha sortit el 3%, sinó el 4% en comissions il·legals pagades presumptament per Ferrovial a Convergència Democràtica (CDC) a través de
l’entitat cultural. O més ben dit, del
2,5%, ja que la resta s’ho repartien,
com a bons amics, Fèlix Millet (l’1%),
fins al 2009 president de l’auditori, i la seva mà dreta, Jordi Montull
(el 0,5%).
No va caldre que el fiscal Emilio
Sánchez Ulled s’esforcés en el seu interrogatori. Millet i Gemma Montull,
filla de Jordi Montull, ho van explicar
amb claredat. «Ferrovial feia donaci-
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Escac
a CDC

Millet i Gemma Montull confessen al tribunal
les comissions de Ferrovial al partit de Mas

segar la llengua i, per primera vegada, va admetre que Ferrovial va utilitzar l’entitat que ell dirigia per pagar comissions il·legals al partit de
Mas. El tsunami arriba fins a Carles
Torrents, que va ser tresorer de CDC
fins al 2005, quan va morir, i el seu
substitut en el càrrec, Daniel Osàcar,
a qui l’expresident del Palau va assenyalar com el «Daniel» que figura en
un document incautat pels Mossos
sobre el repartiment de comissions.
Però Millet va anar més enllà i va
explicar que el sistema de comissions el va organitzar el fundador de
Ferrovial, Rafael del Pino, que va morir el 2008. Per part de la constructora estan acusats dos exdirectius, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, que
suposadament eren els encarregats
de la canalització d’aquests fons.
Millet
va reconèixer que es van fer pagaments en efectiu a Torrents i que
Jordi Montull, que declararà avui,
n’estava al corrent. «Convergència
sabia que Ferrovial donava aquests
diners perquè se li donés obra pública», va reiterar l’expresident de la
institució cultural. En canvi, va negar que l’exdirigent de CDC Jaume
Camps, que no està acusat, es reunís
LA FRONTERA ÉS L’EXTRESORER/

El saquejador
del Palau admet
pagaments
del 2,5% a
CDC i de l’1,5%
per a ell i Montull
a canvi d’obra
pública

Els acusats
descarreguen
tota la culpa sobre
l’extresorer
Osàcar i
eviten incriminar
altres càrrecs
convergents

ons al Palau perquè els diners anessin a CDC a canvi d’obra pública. Això no ho vaig dir en la meva confessió
del 2009, però és la veritat», va admetre el que va ser màxim responsable
del Palau. Gemma Montull, que ocupava el càrrec de directora financera, va ratificar el desviament de fons
al partit nacionalista.

amb ell per tractar sobre les comissions de Ferrovial i que hagués tingut
reunions amb altres dirigents de
CDC per aquest assumpte. No va voler (o va poder) apuntar més
amunt.
«Es posaven d’acord Convergència i Ferrovial» i la constructora entregava els fons al Palau en concepte de «patrocini», va puntualitzar
Millet. En realitat, aquest patrocini, segons la seva versió, «era molt
petitó», perquè la majoria dels diners anaven a parar a Convergència directament o a través de la seva
fundació Trias Fargas (ara CatDem).
«Es van donar diners a aquesta fundació perquè anessin al partit i després (ja iniciat el procés judicial) es
van tornar», va relatar l’acusat.

Més clar que
l’aigua. Tot un escac que Artur Mas,
exlíder convergent i ara del PDECat,
vol rebatre, segons fonts del seu entorn, compareixent davant l’opinió
pública quan finalitzin les declaracions dels principals acusats. L’antiga
Convergència trontolla i, de rebot,
l’oposició engrandeix el seu arsenal
per deslegitimar un procés sobiranista que va encoratjar l’expresident
quan les investigacions per corrupció es començaven a abalançar sobre
el seu partit. L’independentisme, incloent-hi el PDECat, es desmarca
d’aquella Convergència de Mas i els
Pujol i crida a fer net abans d’entonar els compassos més ignots del full
de ruta cap a l’eventual estat propi.
Millet, per a qui el fiscal reclama
27 anys i mig de presó, no es va mosREPERCUSSIÓ POLÍTICA /

COMUNICAT DE FERROVIAL / Ferrovial va

Fèlix Millet, ahir, a la
Ciutat de la Justícia.
DANNY CAMINAL
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fer ahir una nota en què va reiterar
que les donacions fetes al Palau es
van fer per patrocini, que les adjudicacions d’obres públiques es van
realitzar «a l’oferta amb millor valoració econòmica i puntuació global» i que la companyia practica
una política de «tolerància zero
amb la corrupció».
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El 19 de maig del 2010, EL PERIÓDICO va informar en exclusiva
sobre les comissions de Ferrovial a CDC confessades ahir per
Fèlix Millet. En la informació es detallava com el president del Palau de la Música va anotar ingressos milionaris per obres públi-

ques adjudicades per CiU, segons constava en la documentació
trobada pels Mossos durant el registre de la institució. El mateix
dia, aquest diari revelava el dietari en què Gemma Montull va deixar constància escrita de les operacions bancàries.

altres flancs de les declaracions

Casaments per fer «publicitat»
En l’anecdotari del cas Palau ocupen
un lloc privilegiat els casaments de
les filles de Fèlix Millet, que va pagar la institució musical, especialment el de la petita, Clara, ja que el
consogre va abonar al llavors president de l’entitat 40.000 euros pensant que anaven a mitges. En la seva compareixença d’ahir, el saquejador confés va intentar justificar
a preguntes del fiscal els motius
d’aquella actuació, i va mantenir
la tesi que ja va defensar el 2010 davant el jutge d’instrucció, quan fins
i tot va admetre tibantors familiars
quan el seu consogre es va assabentar de la jugada que li havia fet.
Segons Millet, la raó per la qual
es van celebrar els banquets nupcials de les seves filles no va ser cap
altra que la de fer «publicitat» de

RICARD CUGATI

33 Imatge del casament de Clara Millet, el 2002. El pare, a la dreta.

Obres, viatges i sobresous
Félix Millet va admetre obertament que es va apropiar de diners
del Palau per a fins particulars, des
d’obres a casa seva a l’Ametlla del
Vallès fins a viatges d’oci a l’estranger. Això sí, va assegurar que «va ser
un error», que es va equivocar i que
demanava perdó. D’aquest desviament de fons de l’entitat no només
se’n va aprofitar ell, sinó també la
seva mà dreta, Jordi Montull, i la seva filla Gemma.
Tots ells van fer obres a casa seva
a càrrec de l’auditori i van usar empreses que treballaven amb l’entitat. En total, segons el fiscal, 2,5 milions d’euros (Millet només 2,3). La
institució cultural també va sufragar viatges particulars. Millet va reconèixer així mateix que va cobrar
sobresous del Palau perquè «els

JOSEP GARCIA

33 La vivenda de Millet a l’Ametlla del Vallès, el 2009.

Diners per a Colom i Escuer
Serà a l’abril quan tots dos compareguin com a testimonis i no sota
una figura judicial més compromesa perquè van reconèixer haver
rebut diners de Fèlix Millet i els van
tornar íntegrament. No obstant,
els noms d’Àngel Colom i Esteve Escuer ja van sortir ahir durant l’interrogatori a l’expresident del Palau de la Música per part del fiscal.
Colom, exlíder d’ERC, posterior fundador del Partit per la Independència (PI) i després dirigent
de Convergència, va admetre el
2009 a EL PERIÓDICO que va rebre
75.000 euros de Millet l’any 2000
per pagar els deutes del PI, força
que va fundar el 1996 amb Pilar Rahola i que es va dissoldre tres anys
després. Preguntat al respecte pel
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33 Colom, en la comissió del Parlament sobre el ‘cas Palau’, el 2010.
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l’edifici. «Recordo que els sogres de
la meva filla Clara no volien fer el
casament al Palau, però al Palau
se’m va dir que seria bo per fer publicitat i que la gent sabés que allà
es feien casaments. El 80% de les
persones que van assistir-hi eren
membres, patrons de l’Orfeó o empresaris, no familiars», es va justificar. Fins i tot va presumir que després d’allò es van celebrar cinc o sis
enllaços al Palau.
Els casaments de les dues filles
de Millet van tenir un cost pròxim
als 200.000 euros. L’enllaç de Clara
Millet es va celebrar el juny del 2002
i va costar 80.000 euros (dels quals
40.000 els va pagar el consogre). Es
va casar a l’església de Santa Maria
del Mar i en la cerimònia hi va participar el Cor de Cambra del Palau.
Dos anys abans, l’edifici modernista ja havia acollit el banquet nupcial de la filla gran de Millet, Laila. Va
costar 129.000 euros. J. G. A. / R. J.

comptes anaven bé». Aquests bons
els van percebre ell i Jordi Montull,
primer en efectiu i després a través
d’empreses de les seves dones. La de
l’expresident, segons va declarar,
«no en sabia res».
Millet cobrava com a sobresou
800.000 euros a l’any i Montull,
200.000 euros. Però hi ha 9,5 milions més que no se sap on han anat a
parar. Gemma Montull va confessar
entre sanglots que el seu pare havia
comès «certes» irregularitats, i que
el seu progenitor i Millet es van autoconcedir aquests bonus perquè
creien que se’ls mereixien pel que
havien fet pel Palau. «No em constava que hi tinguessin dret. Ho van fer
de forma il·lícita», va recalcar l’acusada. «El meu cap era el meu pare i
en aquell moment no em vaig qüestionar res», va reconèixer Gemma
Montull que, així mateix, va aclarir que a part del seu sou, no s’havia
«quedat ni un euro del Palau». J. G. A.

representant del ministeri públic,
Millet va dir ahir que no recordava
si havia fet aquesta donació a Colom amb fons del Palau. «L’agenda
la portava la meva secretària, jo no
me’n recordo», va insistir.
Pel que fa a Escuer, va ser un
càrrec de Convergència a l’Ametlla del Vallès (població on resideix
Millet) que va rebre 13.000 euros
per finançar la campanya del seu
partit en les eleccions municipals
del 2007. Escuer també va reconèixer haver rebut aquests diners, encara que l’expresident del Palau
va mantenir ahir amb aquest assumpte una de les poques topades
amb el fiscal Emilio Sánchez Ulled.
Millet va assegurar que els diners
que li va donar a Escuer van sortir
de la seva pròpia butxaca, mentre
que el representant del ministeri
públic va insistir que va ser el Palau qui va pagar. J. G. A. / R. J.

Millet no va tenir inconvenient
a confessar que es va apropiar de diners de l’entitat per a fins particulars. «¿Vostè, Montull i la seva filla,
Gemma, es van beneficiar dels fons
del Palau per a obres als seus domicilis?», li va preguntar el fiscal. Millet
va ser concís: «Sí». Després va afegir:
«Va ser un error i per això vaig posar tot el meu patrimoni a disposició del jutjat (quan va confessar el
2009). Em vaig equivocar».
LA FILLA QUE HO SABIA GAIREBÉ TOT / Gem-

ma Montull, exdirectora financera
del Palau, també va estirar la manta,
tot i que, en el seu cas, després d’un
pacte amb la fiscalia per rebaixar la
petició de pena de 26 anys de presó a
tres anys, un d’ells substituïble per
una multa. «Els pagaments [a Convergència] eren una cosa normal» i es
feien «des de feia anys», va explicar.
L’ex alt càrrec de l’auditori va admetre, com Millet, que «Ferrovial
va utilitzar el Palau» per canalitzar
fons cap a CDC. I va precisar: «Si ho
feia devia ser a canvi d’alguna cosa».
No obstant, va afegir que en aquell
moment ella desconeixia que era
per adjudicació d’obra pública. «Millet era molt incisiu a saber quan es
rebien els diners de Ferrovial», va

La confessió del
finançament
irregular fa
trontollar
l’expresident,
de qui marca
distàncies fins
i tot el PDECat
subratllar, a la vegada que va afirmar que els directius de la constructora acusats eren els que es reunien
amb Millet i el seu pare.
Gemma Montull també va reconèixer que el Palau va pagar serveis
prestats a Convergència Democràtica, i va implicar la formació política en la falsificació de factures per
poder justificar davant Hisenda les
sortides en efectiu de diners que van
anar a parar a aquest partit. «Millet
va trucar al partit, però no sé amb
qui va parlar. Els va dir que teníem
un problema», va relatar. Segons la
seva versió, va ser Osàcar qui les va
entregar. Va confirmar, a més, que
el Daniel que apareix en un document sobre el suposat pagament de
comissions era Osàcar.
Amb llàgrimes als ulls, Gemma
Montull va confessar que el seu pare, Jordi, va cometre irregularitats
i que es van utilitzar fons del Palau
de la Música per a fins propis. Això
sí, va voler deixar clar que el «cap»
era Millet, que ho «controlava tot,
absolutament tot». Ella, segons la
seva versió, únicament es limitava
a complir les ordres de Millet i del
seu progenitor. H
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Millet delata CDC
L’expresident del Palau de la Música
afirma que Ferrovial els donava diners
per a Convergència a canvi d’obres
Tota l’oposició, CUP inclosa, vol que Mas
i Gordó donin explicacions al Parlament

La crònica

Veu de tro, mans
tremoloses

Jordi Panyella
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El govern
negocia si
adapta el
pressupost

Negocia amb la
CUP i CSQP després
del dictamen del
Consell de
Garanties

Justícia El cas Palau

Millet
explica
el 3%
ACUSACIÓ L’expresident del Palau de la Música sosté que
Ferrovial els pagava comissions per a Convergència ESPOLI
Admet que va embutxacar-se milions de diner públic de l’ens
PODER Gemma Montull carrega contra Millet i el seu pare
Mayte Piulachs
BARCELONA

Fèlix Millet va exhibir ahir
que ell ha estat el màxim
responsable del Palau de la
Música i, sabedor del pacte
dels Montull amb el fiscal,
va voler entomar el primer
l’esperada bomba controlada davant l’Audiència de
Barcelona: “Ferrovial feia
donacions al Palau de la
Música per a Convergència a canvi d’obra pública.”
Gemma Montull va confirmar el suposat finançament il·legal de Convergència, el conegut 3%, que
el partit i Ferrovial sempre
han negat.
Malgrat les incisives
preguntes del fiscal Emilio
Sánchez Ulled, ni Millet ni
Montull no van revelar cap
nom de dirigent de Convergència implicat en
aquesta pràctica a banda
dels ja coneguts, els extresorers de CDC, Carles Torrent (mort el 2005) i Daniel Osácar, també acusat.
Amb aquesta col·laboració
amb la justícia, al final del
judici el fiscal demanarà
una rebaixa de la pena per
a Millet, per a qui sol·licita
27 anys i mig de presó, i

per a Gemma Montull, que
s’enfronta a 26 anys de
presó, i per a qui s’espera
que la petició de la rebaixa
sigui més substancial (fins
als 2 anys i una multa), segons fonts judicials, per
haver estat la primera a
apropar-se a la fiscalia. A
més, hi ha la responsabilitat de l’espoli del Palau, admès també ahir pels acusats i xifrat en 24 milions
d’euros, dels quals Millet
s’enduia el 80% i la seva
—————————————————————————————————

El fiscal demanarà
més reducció de
pena als Montull
que a Fèlix Millet
—————————————————————————————————

mà dreta, Jordi Montull, el
20%. De les comissions a
Convergència, es desviaven al partit un 4%, del
qual un 1% era per a Millet
i un 0,5% per a Jordi Montull, que declararà avui.
El fiscal anticorrupció
va fer una expressió de
sorprès –obrint els ulls–
quan Millet va anunciar
que respondria a les seves
preguntes. Sánchez Ulled
no va desaprofitar l’ocasió

i va fer-li un interrogatori
de gairebé dues hores en la
tercera sessió del judici.
Millet va assegurar que
“feia molts anys”, que Ferrovial pagava comissions a
Convergència, que es disfressaven amb patrocinis
al Palau, i va confirmar els
tres sistemes d’aportació,
que manté el fiscal, el qual
xifra en 6,6 milions d’euros els diners desviats a
CDC des del 1999 al 2009.
Un eren pagaments en
metàl·lic, els quals Millet
va admetre que havia donat a Carles Torrent, i que
Montull ho havia fet amb
Osácar, al qual va delatar
de forma més directa, tot
assegurant que el “Daniel”, que sortia en una
agenda del Palau, era ell.
Nova querella
El fiscal va preguntar a Millet si en aquestes accions
hi havia alguna persona
del partit “per sobre” dels
extresors. “No”, va respondre amb sequedat Millet. “I en les reunions que
va mantenir amb Camps i
Gordó?”, va etzibar-li Sánchez Ulled. “Parlàvem
d’altres coses”, va dir sense titubejar l’expresident

El finançament il·legal de Convergència
des del Palau de la Música (*)
a) Fons de Ferrovial van a comptes de l'Associació Orfeó Català, d'on surten entregues en

efectiu (xecs al portador) al tresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC): Carles
Torrent (mort el 2005) i Daniel Osàcar

Carles
Torrent

2000
2001 375.632 euros
2002 1.502.530 euros

Total nts
e
pagam

2003 622.648 euros

05
6.676.o1s

2004 622.648 euros
2005 236.197 euros
2006 262.041 euros

Daniel
Osàcar

eur

Total

15 seus
CDC té ades
g
a
emb r

3.741.898
euros

2007 120.202 euros

b) Set convenis "falsos" de col·laboració amb la Fundació Trias Fargas
(després CatDem) entre els anys 1999 i 2008

Total

630.655
euros

c) Facturació falsa de la Fundació Orfeó Català per pagar a entitats
mercantils en benefici de CDC entre els anys 2005 i 2009
FACTURES
FALSES A
ENTITATS
MERCANTILS

Total

2.303.552
euros
(*Segons l’escrit d’acusació del fiscal)
fiscal))

del Palau. Si Millet hagués
denunciat Germà Gordó,
exgerent de CDC i exconseller de Justícia –perseguit ara pels fiscals del 3%
a la causa del Vendrell–, el
fiscal del cas Palau no podria actuar contra ell en el
judici. Hauria de fer una
nova querella contra Gordó o contra els càrrecs de
CDC denunciats, fet que
no va passar.
A l’inici de l’interrogatori, Millet va ratificar ser
l’autor del lladronici del
Palau, que en part va confessar el setembre del
2009. L’expresident del
Palau va demanar disculpes diversos cops, tot admetent que va ser “un error”, però alhora va justificar que una part eren diners seus, que cobrava per
càrrecs en altres empreses i entitats, i que guardava en una caixa forta, d’on
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distints treballadors anaven a treure força quantitats de diners en xecs al
portador. Va confirmar
que el Palau va sufragar
obres a casa seva, viatges i
els casaments de les filles a
la coneguda entitat.
Millet es va mostrar orgullós d’haver remuntat
un Palau ruïnós i va assegurar que va delegar el
control financer de les
obres i dels diners de CDC
a la seva mà dreta. Gemma
Montull, en una preparada confessió, va desmentir
l’expresident del Palau.
“Millet ho controlava tot, i
amb els pagaments de Ferrovial era molt incisiu i ens
preguntava si havien arribat”, va assegurar. La filla
va acusar directament Millet i el seu pare, Jordi,
d’embutxacar-se milions
del Palau, i des que ella va
arribar-hi a final del 2003,

“mai –va dir– vaig tenir
firma als bancs”. Va admetre que va deixar que el seu
pare li encarregués remodelacions a casa seva, sense preguntar d’on sortien
els diners. Montull també
va acusar el bufet de Raimon Bergós d’ajudar-los a
justificar la sortida de diners a Hisenda el 2007,
amb factures falses (algunes portades de Convergència, va dir).
Cristóbal Martell, advocat de Ferrovial, va demanar al tribunal que s’escoltés l’interrogatori de Gemma Montull a instrucció
davant “certes contradiccions”, que no va permetre
la secció desena, malgrat
jurisprudència a favor. Les
defenses d’Osácar, exercida per Xavier Melero, i de
Bergós, per Emilio Zegrí,
van sumar-se a la protesta
d’indefensió de Martell. ■
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canvi de rebaixes, que ara haurien de beneficiar també
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“Al Palau es pagava
en efectiu. Jo cobrava
de molts llocs... Amb
els diners del consorci
va ser error meu”

“Fèlix Millet era el
cap suprem del Palau.
Cap treballador li
discutia res. Era
honorable a fora”

“Vostès es van
quedar molts milions
del Palau de la Música,
i eren diners públics,
no eren seus”

Fèlix Millet

Gemma Montull

Emilio Sánchez Ulled

EXPRESIDENT DEL PALAU

EXDIRECTORA FINANCERA DEL PALAU

FISCAL ANTICORRUPCIÓ

Daniel Osácar, tre
CDC entre els any
2010, explicarà av
bunal que jutja e
l’espoli del Palau q
niel que apareix e
cuments intervin
Jordi Montull com
natari del pagame
missions provine
Ferrovial no és ell
mantindrà la ver
ha ofert des del pri
tot i que ahir Fèli
primer, i Gemma M
després, el van ass
com l’home de Con
cia a qui es feia
dels diners que p
constructora.
En acabar la
d’ahir, Osácar es
trar tranquil i ge
près pel contingu
declaracions que,
esperava que es p
en en aquest sent
poc es va alterar la
lletrada de l’ex
convergent, que
drà la mateixa ar
tació en el sentit
acreditar les acu
de Millet, per la sev
ció de delinqüent
de Gemma Mont
què els documen
els quals va parlar
els havia vist fins
d’esclatar el cas.

Després del somiqueig de Gemma venen C
P.26
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càrrecs directius
nes, percentatge
n els càrrecs ins estudiants uni; al voltant del
les universitats
20% són catedràuna dona al cap-

davant de les deu universitats públiques i privades catalanes...
I el que és més greu. Al llarg de l’any
passat es van presentar fins a 11.206
denúncies per violència masclista a
Catalunya; vuit dones van ser assassinades per les seves parelles o exparelles –48 més a l’Estat espanyol– el
2016, enguany ja són dues; el 55% de
les dones europees han patit algun tipus d’assetjament sexual; el 25% han
estat víctimes de la violència de gènere al cercle familiar o d’amics i el 8% a
l’escola. A Catalunya es van presentar
el 2016 més de mil denúncies per
agressió sexual...
Les xifres parlen per si soles, i cal
tenir-les presents el Dia Internacional
de la Dona i, el que és més important,
tots els dies de l’any. La igualtat, malauradament, queda encara molt lluny.
Hi ha molta feina per aconseguir-la,
però hauria de ser possible. No creuen
que ens ho mereixem?

es cares de la notícia
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PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Joan Tardà

Transparència reial
ERC vol que els viatges exteriors del rei siguin
més transparents, sobretot els de caràcter econòmic. Ho va demanar en la comissió d’Exteriors
del Congrés. ERC va demanar transparència, una
paraula de moda. Els altres partits ho van rebutjar.
Un avís per a navegants.
PRESIDENT DEL GOVERN D’ESPANYA

Mariano Rajoy

El gran prestidigitador
A l’inici de la legislatura, el PP i C’s van firmar uns
pactes solemnes. Per exemple, que en un màxim
de tres mesos s’obriria una comissió d’investigació sobre el finançament il·legal del PP. Ara, Rajoy
el vol aigualir. Albert Rivera es declara sorprès per
l’engany. Benvingut a la política de Madrid.
DIPUTAT DE JUNTS PEL SÍ

Lluís Guinó

Saber tota la veritat
Els diputats de Madrid són refractaris a investigar
si és cert que es van dedicar els diners de tots els
espanyols a fer feina bruta contra uns polítics que,
en obediència al mandat democràtic, treballen en
favor d’una consulta. Doncs bé: ja ho investigarà
el nostre Parlament. Amb el PP en contra, és clar.

Anar fins
al fons en
el cas Palau
El judici per l’espoli del Palau
de la Música va viure ahir un
dels moments més transcendentals amb les declaracions de qui va
ser el seu president, Fèlix Millet, i de
Gemma Montull, la que va ser la directora financera i filla de la mà dreta de Millet, Jordi Montull. Curiosament, després de vuit anys d’instrucció i havent lliurat al jutjat, Millet i Montull, dos escrits de confessió del saqueig sistemàtic de la institució, ahir dos dels principals acusats van admetre fets fins ara negats: la presumpta relació entre
l’espoli del Palau i el presumpte finançament il·legal de l’antiga CDC.
Fets, però, que no són pas nous per
a la fiscalia i que, de fet, són la base
per la qual la instrucció del cas i el
seu judici s’han retardat tant en no
permetre el jutge instructor la divisió del cas en dues peces separades. Les declaracions dels acusats
tenen a veure amb el legítim dret a
defensa, ja que Montull cerca una
rebaixa de pena. En el cas de Millet,
que ja sabia que els Montull havien
pactat amb la fiscalia, volia deixar
clar qui manava al Palau.
El judici a Millet i Montull hauria de servir per a fer net del tot, per
a saber tota la veritat del que passava allà, per a saber quants diners
es van saquejar al Palau, en què es
van gastar i quin era el paper de
CDC en tot plegat. Hauria de servir
per a saber tota la veritat i per a poder fer net, també de veritat. Les
declaracions d’ahir, si són certes,
van fer curt perquè van deixar encara moltes incògnites obertes. El
judici, però, acaba de començar i
ara s’haurà de demostrar si aquestes declaracions, sobretot pel que
fa al finançament il·legal de CDC, se
sustenten en proves. I, si és així, i la
sentència ho dona per provat, tal
com es va anunciar, el partit, o el
nou partit en què ha mutat, haurà
de prendre mesures.
P.27
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Justícia El cas Palau

L’oposició en bloc vol que
Mas s’expliqui al Parlament
a Tots els grups, la CUP inclosa, demanen que comparegui pel cas Palau, com també Puigdemont i
l’exconseller Gordó a L’expresident es pronunciarà quan acabin les declaracions dels encausats

TANTXTAN
Jaume
Argerich

——————————————————————————

Jo confesso
(una part)

E

Gerard Artigas
BARCELONA

La declaració de Fèlix Millet va coincidir en el
temps amb el ple del Parlament de Catalunya i, tot i
que a la sessió de control al
president l’oposició va esmentar molt de passada la
qüestió, sí que hi va haver
pronunciaments de tots
els grups als passadissos.
La líder de C’s, Inés Arrimadas, va retreure a Carles Puigdemont que no es
manifestés davant de la
Ciutat de la Justícia, tal
com va fer per donar suport a l’expresident Mas i
les exconselleres Rigau i
Ortega, i ho va fer exhibint
fotografies de l’arribada
dels tres jutjats pel 9-N al
costat de la de Millet entrant a judici. També la
CUP va treure el tema a
l’hemicicle, demanant que
el govern sigui “absolutament exemplaritzant, no
en els discursos sinó en la
feina efectiva que es faci
en la lluita contra la corrupció”. La portaveu del
grup, Anna Gabriel, va recordar sense esmentar-lo
que l’exconseller de Justícia Germà Gordó, ara diputat de Junts pel Sí, ha
aparegut en informacions
vinculades al presumpte
finançament il·legal de
l’antiga CDC, fet pel qual
va instar Puigdemont a no
“blanquejar els casos de
corrupció”, a la qual cosa
el president li va demanar
“no banalitzar” la presumpció d’innocència. La
CUP, de fet, ja ha registrat
la petició de compareixença de Mas i Gordó al Parlament, segons va anunciar
el diputat Benet Salellas la
mateixa tarda d’ahir.
Fora de l’hemicicle, la
resta de grups també van
voler dir-hi la seva. Arrimadas va tornar a treure
el tema i va demanar la
compareixença tant d’Artur Mas com de Puigdemont a la comissió d’investigació del cas Palau: “Mas
va pels platós posant la mà
al foc pels Bárcenas de
CDC. Que vingui al Parlament i digui el mateix”, el

——————————————————————————

L’exconseller de Justícia Germà Gordó, durant la sessió de control al president, Carles Puigdemont, ahir ■ JOSEP LOSADA

Les frases
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“És molt perillós
construir una societat
en què partim de la
sospita permanent i
d’allò infundat”

“Mas va posant la mà
al foc pels Bárcenas de
CDC. Que vingui al
Parlament i digui el
mateix”

“No volem que es
flirtegi amb qualsevol
persona que tingui
qualsevol relació amb
la corrupció”

“Només Artur Mas
pot prendre la
paraula, dir què va
passar i assumir-ne les
responsabilitats”

Carles Puigdemont

Inés Arrimadas

Anna Gabriel

Miquel Iceta

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

LÍDER DE C’S AL PARLAMENT

PORTAVEU DE LA CUP AL PARLAMENT

PRIMER SECRETARI DEL PSC

va reptar, per la qual cosa
el seu grup va entrar a registre les peticions de
compareixença de l’expresident en comissió i de
Puigdemont al ple del Parlament. També Miquel
Iceta va demanar, en nom
del PSC, que Mas doni explicacions després que negués les insinuacions que
va fer l’aleshores president de la Generalitat Pasqual Mas sobre el cobrament de comissions del
3% de CDC ja que, si es demostrés, posaria en evidència que l’ara president
del PDeCAT hauria mentit en seu parlamentària.

El president del PP al Parlament, Xavier García Albiol, es va sumar a la petició d’explicacions a Mas,
com també ho va fer el portaveu de CSQP, Joan Coscubiela, que va recordar
que demanaran explicacions a l’antiga direcció de
CDC, en la qual hi havia
Artur Mas. “A CDC i als
seus dirigents que ara són
al PDeCAT se’ls pot exigir
d’una vegada per totes que
assumeixin responsabilitats”, va valorar des dels
passadissos del Parlament. Fins i tot ERC va
sortir a expressar el seu
“fàstic profund” per la cor-

rupció. Ho va fer el seu
portaveu i diputat, Sergi
Sabrià, que es va vantar
del “nivell molt alt” de netedat del seu partit i va demanar a la resta de formacions “que actuïn de la mateixa manera”.
Des de l’Ajuntament de
Barcelona, Ada Colau va
urgir el consorci del Palau
de la Música a reunir-se
després que Millet hagi admès que Ferrovial feia donacions que acabaven a
CDC a canvi d’obres públiques. Segons Colau, el representant del consistori
al consorci (on participen
la Generalitat i el govern

espanyol) ja va demanar
una reunió al febrer.
Artur Mas farà un pronunciament públic sobre
les confessions del judici
de l’espoli del Palau de la
Música, però serà quan hagin acabat les declaracions dels principals encausats, segons van confirmar fonts de l’oficina de
l’expresident. Des de l’entorn de Mas van negar que
l’expresident
s’estigui
amagant, cosa de la qual el
va acusar ahir l’oposició,
sinó que simplement espera que finalitzin les compareixences més rellevants en el judici. ■
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l cas Palau avanç
com aquells teatr
que tenen múltip
telons, que s’obren i es
quen sense que l’espec
dor arribi a veure la pa
del fons de l’escenari. L
confessió d’ahir de Fèl
llet, curosament delim
és un teló més. Confes
que va rebre diners de
rovial, en va pagar 5,1 a
sorer de CDC i se’n van
dar amb Montull 3,1 m
Però d’on van sortir
se n’ha fet dels 35 mili
desapareguts? Queda
circuit Ferrovial-CDC, p
aquest no arriba ni a u
quarta part del total ex
viat. El judici investiga e
anys posteriors al 1999
Millet presidia el Palau
de 1981. No hi ha cap m
per pensar que no actu
igual. Com pot ser que
més Ferrovial (20% de
UTE de l’L9 i la Ciutat d
Justícia, quina ironia) p
gués el 4% dels seus 2
milions de pressupost?
havia grans constructo
les UTE amb el 80% o
milions que aparentme
van pagar res. Si fos ve
caldria premiar-les.
Felip Puig adjudicà l
obres i Artur Mas pres
partit. No en sabien res
dria ser, però llavors se
casos d’incompetència
audita. Vuit auditories
avalar els comptes del
lau. Quim Nadal va sup
sar les obres de l’L9 i e
en justifica les desviac
El govern del PP subve
nava el Palau.
La confessió corres
la part més documenta
del cas i deixa a l’ombr
principal. La intenciona
política és clara: si no f
per l’independentisme
llet seguiria operant am
bitllets de 500 sense q
l’Agència Tributària hi f
res. Aquesta intenciona
però, no hauria d’excul
ningú.
Pitjor encara, haven
ticipat en aquestes cor
teles de l’autonomia du
decennis, a quina men
boig li passa pel cap fe
independentista i desa
l’Estat? La confessió fa
sa olor de pacte de sil

|
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Justícia El cas Palau
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Jordi Panyella

ANÀLISI

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

Veu de tro, mans tremoloses
E

Fèlix Millet sortint ahir de la Ciutat de la Justícia, precedint Jordi i Gemma Montull ■ EFE

L’expresident del Palau sabia
perfectament a què anava ahir al
judici, i, més que la intenció de disparar contra Convergència i de dir
un nom o deixar-ne de dir uns
quants altres, hi va anar a retornar
les coses al seu lloc i deixar clar
que l’home important en aquesta
història és ell, que el prohom de la
societat que durant tres dècades
havia dirigit els destins de la primera institució cultural de la ciutat és ell, i no la filla d’un API a qui

va donar oportunitat de progressar en aquesta vida donant-li feina
de controlador d’obres, i altres coses, al Palau de la Música.
Dilluns al vespre l’única cosa
que no estava clara era quin seria
l’ordre de declaració en la vista
que va arrencar ahir a dos quarts
de deu del matí, però, després del
moviment estratègic dels Montull
de pactar amb el fiscal una confessió a canvi de beneficis en el
procés, Millet sí que tenia clar que

801175-1159511w

l temps ha convertit en tremoloses les mans de l’home
que fins al juliol del 2009 tot
ho dirigien, tot ho ordenaven, tot
ho manaven, tot ho podien. Les
mans de Fèlix Millet ahir tremolaven mentre la seva veu de tro, que
no ha perdut, omplia l’auditori de
la Ciutat de la Justícia i tots els titulars de la premsa electrònica,
que, quasi al mateix moment que
ell parlava, immortalitzaven la
confessió que implica per primer
cop CDC, el partit que tot ho ha dirigit en aquest país, en un cas de
finançament irregular.
L’aparença d’home empetitit
en la cadira de rodes, l’aspecte
quasi desvalgut, els evidents problemes de salut agreujats per
l’edat que li dificulten la mobilitat,
l’oïda i la visió, podien fer pensar a
més d’un que Fèlix Millet compareixia ahir al judici sobrepassat per
les circumstàncies, confús, a fer el
paper de babau i a mercè de la davantera que en el procés semblava haver agafat el tàndem Montull.
Res més lluny de la realitat. Els
grans moren matant i sobretot
apel·lant al seu orgull, i de més
grans que Millet, en el sentit estricte del poder, n’hi ha hagut pocs
en aquest país, i de més orgullosos encara menys.
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si algú havia d’explicar què va passar dins el Palau era ell, que per alguna cosa va ser el president de la
institució. Millet, el que el populatxo ha escarnit, el de les bromes i
les befes que l’han presentat com
a Fèlix Bitllet, el que es trenca un
fèmur i el maluc i ningú se’l creu,
va tornar a ser ahir el senyor Millet, centre d’atenció, i quan declarava se’l notava en el seu paper
d’home important, una vegada
més, potser per última vegada en

la seva vida.
I així va ser que va començar a
declarar i que va decidir fer una picada d’ullet al fiscal quan, com qui
no vol la cosa, va deixar anar que
en la seva confessió del setembre
del 2009 s’havia deixat “un tema”.
I el fiscal, llest, el va convidar a
aclarir de quin tema estava parlant, i ell, mans tremoloses, veu de
tro modulada per tampoc ser més
estrident del que tocava ni trencar
cap vaixella en cap vitrina de cap
casa bona, ho va dir: “El tema de
Convergència.” Eren les 10 i 45 minuts del dimarts 8 de gener del
2017, un minut i un dia per a la història.
El judici del cas Millet, o cas Palau, o cas del 3%, i no pas del cas
Montull, difícilment donarà més
minuts de glòria des d’ara fins al
juny. Per al fiscal, que ahir va obrir
els ulls quan va comprovar que
Millet volia declarar, i que a mesura que avançava l’interrogatori es
va anar animant, agradant, i es va
notar un pèl massa que disfrutava
en la seva tasca inquisitiva, el moment de glòria vindrà a fi d’any,
quan la sala li entregui una sentència amb una condemna a CDC.
Com diria un francès, dels que
ahir corrien per Barcelona, les jeux
sont faits.

Les frases

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

“Al Palau es pagava
en efectiu. Jo cobrava
de molts llocs... Amb
els diners del consorci
va ser error meu”
Fèlix Millet
EXPRESIDENT DEL PALAU
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FISCAL ANTICORRUPCIÓ
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La sessió d’ahir va ser
favorable als interessos de
Garicano, a qui el fiscal demana nou anys i mig de
presó, perquè tant Fèlix
Millet com Gemma Montull van desvincular-la de
l’espoli assegurant que ni
sabia res ni es va embutxacar cap euro de més. ■

Després del somiqueig de Gemma venen Carulla i Camps
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La tercera
sessió del judici del cas
Palau va ser
M.P.
intensa amb
l’acusació de
finançament il·legal de Convergència per part de Millet i Gemma Montull. Gemma, en una
meticulosa declaració, va somiquejar dos cops: primer quan va
acusar el seu pare de ser un lla-

Les
claus

dre, i després quan va deixar
clar que els 3 milions d’euros
que va treure d’un compte eren
per a Millet. Un bon matís per
reduir la seva responsabilitat civil. A partir d’avui, hi ha dos moments vibrants del macrojudici:

lliurar per prescripció de
l’acusació de participar en
articular el finançament del
partit des del Palau. Amb la
delació de CDC, Camps té ara
una posició difícil i més si ha de
declarar com a testimoni ja que
no pot mentir, com els acusats,
sinó pot cometre delicte.

El paper de Camps
b Un d’ells és la declaració de
Jaume Camps, exdiputat de
CDC, a l’abril. Camps es va

Gemma Montull, ahir, en sortir del
judici a Barcelona ■ J. RAMOS
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Tots contra Carulla
b Les defenses van verbalitzar

ahir que Mariona Carulla,
actual presidenta del Palau,
sabia les gestions que s’hi feien
en l’època investigada perquè
ella n’era la vicepresidenta i cap
financera. A causa de l’alta pena
(més que el fiscal) que el Palau
vol per als acusats, totes les
defenses l’esperen, i un advocat
ho va expressar dient: “Que
vingui esmorzada!” La seva
declaració és el 24 de març. ■
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bloc vol que
ui al Parlament

comparegui pel cas Palau, com també Puigdemont i
nciarà quan acabin les declaracions dels encausats

—————————————————————————————————

TANTXTANT
Jaume
Argerich
—————————————————————————————————

Jo confesso
(una part)

E

durant la sessió de control al president, Carles Puigdemont, ahir ■ JOSEP LOSADA

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

va posant la mà
els Bárcenas de
ue vingui al
ent i digui el
”

madas
AL PARLAMENT

dent del PP al ParXavier García Ala sumar a la petiplicacions a Mas,
bé ho va fer el porCSQP, Joan Cosque va recordar
anaran explicacintiga direcció de
la qual hi havia
as. “A CDC i als
gents que ara són
AT se’ls pot exigir
gada per totes que
xin responsabilivalorar des dels
sos del Parlains i tot ERC va
expressar el seu
rofund” per la cor-

“No volem que es
flirtegi amb qualsevol
persona que tingui
qualsevol relació amb
la corrupció”

“Només Artur Mas
pot prendre la
paraula, dir què va
passar i assumir-ne les
responsabilitats”

Anna Gabriel

Miquel Iceta

PORTAVEU DE LA CUP AL PARLAMENT

PRIMER SECRETARI DEL PSC

rupció. Ho va fer el seu
portaveu i diputat, Sergi
Sabrià, que es va vantar
del “nivell molt alt” de netedat del seu partit i va demanar a la resta de formacions “que actuïn de la mateixa manera”.
Des de l’Ajuntament de
Barcelona, Ada Colau va
urgir el consorci del Palau
de la Música a reunir-se
després que Millet hagi admès que Ferrovial feia donacions que acabaven a
CDC a canvi d’obres públiques. Segons Colau, el representant del consistori
al consorci (on participen
la Generalitat i el govern

espanyol) ja va demanar
una reunió al febrer.
Artur Mas farà un pronunciament públic sobre
les confessions del judici
de l’espoli del Palau de la
Música, però serà quan hagin acabat les declaracions dels principals encausats, segons van confirmar fonts de l’oficina de
l’expresident. Des de l’entorn de Mas van negar que
l’expresident
s’estigui
amagant, cosa de la qual el
va acusar ahir l’oposició,
sinó que simplement espera que finalitzin les compareixences més rellevants en el judici. ■

l cas Palau avança
com aquells teatrets
que tenen múltiples
telons, que s’obren i es tanquen sense que l’espectador arribi a veure la paret
del fons de l’escenari. La
confessió d’ahir de Fèlix Millet, curosament delimitada,
és un teló més. Confessa
que va rebre diners de Ferrovial, en va pagar 5,1 al tresorer de CDC i se’n van quedar amb Montull 3,1 més.
Però d’on van sortir i què
se n’ha fet dels 35 milions
desapareguts? Queda clar el
circuit Ferrovial-CDC, però
aquest no arriba ni a una
quarta part del total extraviat. El judici investiga els 10
anys posteriors al 1999 però
Millet presidia el Palau des
de 1981. No hi ha cap motiu
per pensar que no actués
igual. Com pot ser que només Ferrovial (20% de les
UTE de l’L9 i la Ciutat de la
Justícia, quina ironia) pagués el 4% dels seus 231
milions de pressupost? Hi
havia grans constructores a
les UTE amb el 80% o 922
milions que aparentment no
van pagar res. Si fos veritat
caldria premiar-les.
Felip Puig adjudicà les
obres i Artur Mas presidia el
partit. No en sabien res? Podria ser, però llavors serien
casos d’incompetència inaudita. Vuit auditories van
avalar els comptes del Palau. Quim Nadal va supervisar les obres de l’L9 i encara
en justifica les desviacions.
El govern del PP subvencionava el Palau.
La confessió correspon a
la part més documentada
del cas i deixa a l’ombra el
principal. La intencionalitat
política és clara: si no fos
per l’independentisme, Millet seguiria operant amb
bitllets de 500 sense que
l’Agència Tributària hi fes
res. Aquesta intencionalitat,
però, no hauria d’exculpar
ningú.
Pitjor encara, havent participat en aquestes corrupteles de l’autonomia durant
decennis, a quina mena de
boig li passa pel cap fer-se
independentista i desafiar
l’Estat? La confessió fa massa olor de pacte de silenci.
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ALEX SALMON

ELAPUNTE

La "vergonya" catalana
LLEVAMOS
TANTO
tiempo denunciando una situaci6n irregular en la politica catalana que escucharlo directamente de la boca de F/~lix Millet provoca cierto rubor. Nosoy de hacer lefla del/~rbol caido. Sin embargo,la
evidente vergtienza que hizo ayer pasar el m/~ximoresponsable del Palau
de la Mtisica relatando, comosi se tratara de lo mils normal, todas las fechorias y los trilerismos politicos que habian tirado adelante para financiar de forma irregular el partido de Pujol o de Masmareaba.
Casi nada es nuevo. Sin embargo,las declaraciones y las pruebas relatadas ante el tribunal a preguntas del fiscal marcanun claro antes y despu6s. Lo primero, que el partido que ha gobernado Catalufia durante casi
30 aflos est/~ compuestopor los mismosque pactaban con el Palau y Ferrovial una financiaci6n con sintomas de corrupci6n palmaria. Lo segundo,
que la versi6n matrix de los convergentes, el PDeCAT,
sigue integrada pot
los protagonistas que asociaron la palabra Palau a la de expolio. Y lo tercero, la sensaci6n de impunidad,de libertad para todo tipo de tropelias para untar de dinero a quien ellos consideraran. Unarepartidora en toda regla. E1 de ayer fue un dia para que Catalufia se oliera las axilas.
@alexsalmonbcn [ alex.salmon@elmundo.es
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A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
EXPOSICIÓ

BARCELONA
20.00 CONCERT

‘Flor de piel’. La galeria
Víctor Lope Arte Contemporáneo (c/ Aribau, 75)
ofereix l’exposició de l’artista francesa Vanessa
Alice Bensimon, coneguda com a Miss Van.

BARCELONA
19.00 CONCERT

‘Paula Sendim - El barret d’ombres’. Paula
Sendim ofereix un concert a la biblioteca Les Roquetes.

‘La Traviata de Verdi’. El
Palau de la Música presenta el drama de Verdi,
una òpera escenificada en
dos actes, basada en La
dama de les camèlies.

Piano rodejat d’aire fresc

Montefusco i Gamazo a l’ArtLab

BARCELONA
20.00 CONCERT

BARCELONA
20.00 CONCERT

Marina Herlop presenta el seu primer àlbum, Nanook, al Vespres d’Hivern al paranimf de la UB.

El Pedrera ArtLab compta avui amb la presència
d’Enric Montefusco i el fotògraf Alberto Gamazo.
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BARCELONA
20.00 CONCERT

‘Rutes musicals’. Joan
de la Vega i Abel Cunillera
s’encarregaran de posar
música en directe i projeccions al centre cívic
Cotxeres Borrell.
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La confesidn de Millet pone
en aprietos a la nueva CDC
LA DECISI6Nde CDCde reinventarse no respondi5sSlo a una
operaciSnest6tica para adaptarse mejora los nuevosgustos de1
electorado.Losescfindalosde corrupciSny las sospechasde irregularidadesen torno a la gestiSn
de los partidos y la de los mismospoliticos eclosionaronen el
momento
de la crisis, y los nacionalistas, despu6sde rompercon
UniS, empezaron su andadura
hacia un nuevo horizonte libre
de las ataduras del pasado. La
confesi6n de Jordi Pujol, que
evadi6dinero al extranjeromientras era presidentede la Generalitat, fue el detonantedel cambio
de estrategia, pero los escfindalos de las adjudicacionesde las
ITVy, sobre todo, el caso Palau
levantaron un murode suspica-
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cias que ha amenazadodesde
entoncesconarrastrar el partido.
Reinventado en PDeCAT,con
nuevadirecci6n y nuevostesoreros, inclusonuevafundaci6n,Artur Mas habia quedado como
unareliquia, apartadoa la fuerza por la CUP,hasta queel juicio
del 9-Nle catapult6de nuevoa la
primeralinea politica y reaviv6
sus ambicionesde recuperar el
Governen unas futuras elecciones. Si se creci6conunjuicio, es
incuestionable que la declaraci6n de F~lix Millet ayer, que
confes6la financiaci6nilegal de
CDC
a trav6s del dinero querecibia el Palaude la Mfisicade empresas a cambiode adjudicaciones,va directaa su linea de flotaci6n. Estgt por ver c6moremonta
esta situaci6n Artur Mas.
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MARDEFONDO

TEODORO
LE6N GROSS

La lenta espera de
otras elecciones
Haytensi6n en todas las trin- pero no hay humosuficiente
cheras. La tensi6n de Ciuda- para tapar la ci6nagapor el hedanos con Moncloa va m~is dor. Yas61ocabedudarde la feall/~ de una autoafirmaci6npor cha definitiva para nuevaselecdignidad, despu6s de que Ra- ciones de las que saldr/~ un
joy haya convertido el Pacto nuevo eje de ERCy los Comude Regeneraci6nen papel mo- nes de Colauque mantendr/~el
jado tras ironizar sobrelos na- refer6ndumen la agendacon la
ranjitos en la Caja Mgtgica
pro- perspectiva
de un pacto
vocandola risa humillante de PSOE+Podemos.Eso pasarit
los suyos. La tensi6n ag6nica por el ciclo S/mchezII, sumado
del Partido Socialista, modula- a VistalegreII; y SfinchezIIes
da cada semanaen la sesi6n verosimil en los sondeosprosde control por la Gestoraabs- pectivos, si no renunciaSusana
tencionista para marcar dis- Diaz por (<sacrificio personal
tancias con Rajoy, se acentfia para no regresar al pasadodel
con la amenazacreciente de sanchismo~)y sumasus votos
SfinchezII. La tensi6n en Ca- la tercera via de Patxi L6pez,
talufla, dondeel caso Palauya puesto que al rev6s no funcioes un incendio, incluye la ba- naria. ParaSu Susanisimaseria
talla soterrada entre los inde- un golpe irreparable; de C6sar
pes para rentabilizar el posre- a nada. De momentoel PP
refer6ndum. Los silencios
cuenta conque la espiral delierrejonistas retratan la estela rante de Catalufia representa
de tensi6n cismgttica en Pode- un activoelectoral paraellos en
mostras Vistalegre, entre con- Espafia. Ypor tanto es algo de
tradicciones por actuar contra lo que ahora querr/~nhuir soel sistema desde el sistema. cialistas y podemitas.
De momento Podemos y
Enel PP, mientrasse les envenena el enredo de Murcia y PSOE, como Ciudadanos, se
reaparece la sombrade su to- aferrana la corrupci6n.Ayereslerancia hacia la corrupci6n, cenificaron un consenso para
las tensiones ajenas provocan desatascarla comisi6nde investensi6n porquealteran su ven- tigaci6npor la financiaci6niletajoso statu quo, tan inc6mo- gal del PP, coincidiendo con
do para los demgts.
m~ispapeles secretos comproA la tensi6n en los partidos metedores de Pfmica. Pero es
se le puedeaplicar aquelladeft- dudosoque la corrupci6n afin
nici6n de Piepueda erosiorre Lemaitre
nar al PP, tras
en
Cadres
exhibir hace
<<No
hay
humo
noirs:
<<Un
semanas en la
alambre que suficiente,para Caja M/~gica
cada uno lleva
una complaen el interior taparla cienaga cencia desahosin conocer su en CataluSa>>
gada, persuadinivel de resisdos de haber
tencia)). Los
pagadoya todo
partidos ignoel coste en las
, R.ajoy
esel
ran hasta d6nurnas. De heun
co
que
parece
de podrfinesticho, el mapa
rarlo, y hasta sobrevolar
electoral no se
d6nde conviemuevedesde el
la
tensi
n
ne en un clima
20-Dsalvo, en
politico deteel rio revuelto,
riorado. Acora favor del PP.
to plazo no va a sucedernada, A Ciudadanos, aunque Murcia
porqueafin pesa el agotamien- huele mal, G6novale ha bloto del aflo bielectoralsin inves- queadouna agenda de regenetidura y porqueen el calenda- raci6n a su costa. Rajoyes un
rio haydos hitos: las primarias presidentesin palabra,desdeel
cardiacasde los socialistas y el programa
electoral de 2011a los
fracaso del refer6ndumde Ca- pactosde 2016;peroes el finico
talufia amortizableen las ur- queparecesobrevolarla tensi6n,
nas. Esosignifica queeste cli- con un colch6n confortable de
mainestable y deterioradova a votos, aunquesu naturalezaconprolongarse unos meses.
servadoraes reacia alas incertiE1factorCatalufiaser~iclave. dumbres.Defiendeel statu quo,
Ayer Millet&Montulldespeda- pero midiendolas concesiones,
zaronla ret6rica oficial sobrela persuadidode que no tardar/~n
financiaci6n ilegal. PDeCAT en arrastrarlo de vuelta al barro
puedehacerse un wagthe dog, de las eleccionesy los pactos.
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destruye

el oasis

catal

tn

¯ El ex presidente
del PalaudeclaraqueConvergbncia
recibibcomisiones
del 2,5%porpartedeFerroviala
cambio
dela adjudicaci6n
deobrapdblica¯ Gemma
Montullasegura
queel partidoles entreg6facturasfalsas
GERMAN
GONZALEZ
BARCELONA
Hace12 afios, cuandoel Parlament
debatia la reformadel Estatut, el
entoncespresidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, asegur5
que el (<problema>>
de Converg6ncia Democritica de Catalunya
(CDC)
<<sellama3%>~,
en alusiSn
cobro de comisiones. La declaraciSn provoc5un terremotopolitico
y Artur Mas,entoncesen la oposiciSn, oblig5a Maragalla retirar la
acusaciSn. Ahora,pasadotodo este tiempo,ayer se produjopot primera vez una contundente confesiSn ante un tribunal que confirma
lo que se sugiri5 aquel dia: que
CDCcobraba comisionesa cambio
de adjudicarobrapfiblica.
Enefecto, pesealas incriminaciones politicas y los numerosos
procedimientosjudiciales abiertos, hasta
ayernadiese habiaatrevidoa asegurat de formapdblica y con firmeza
que CDCcobraba comisiones de
constructoraspor adjudicaciones.Y
quien lanz5 la acusaciSnno es un
cualquiera,sino el ex presidentedel
Palande la MfisicaF61ixMillet, un
hombre
del circulo de podercatal/m,
yen el mejorescenarioposible: su
declaraciSnen el juicio sobreel expoliode la instituci6ncultural.
<<Ferrovialhacia donacionespara
queel dinerofuera a Converg6ncia
a
cambiode obrapflblica. Nolo dije
en mi confesi6nanterior (de 2009)
pero6sta es la verdad>>,afirm6Millet. Segfindetall6, el porcentajede
la comisi6nera un 4%,quese repartia asi: un 2,5%para el partido, un
1%para 61 y un 0,5%para su ndmero dos, JordiMontull.
Millet no concret5el tiempoque
duraronestas comisiones
irregulares
a CDC,aunquedijo que los pagos

previsto, despu6sde alcanzar un
acuerdo verbal con la Fiscalia,
Gemma
Montull,ex direc~orafinanciera de la entidad,explic6quepasaba a limpiolas notas de su padre,
Jordi Montull,sobrelos pagosde Ferrovial a Converg6ncia
y quela situaci6n <<era algo normab~desdemuchosaflos antes queella entrase a
trabajaren la instimci6n.
Explic6que, mesesantes del registro del Palaupor ordenjudicial,
Haciendaabri6 una investigaci6n
para determinar el movimientode
billetes de 500euros quesalian de
pagosen efectivo de cuentas de la
instituci6n cultural. La procesada
se reuni6 en el despachode abogados Berg6sjunto con Millet y Montull para buscaruna soluci6ny los
principales responsablesdel Palau

CDC,ENLADIANA
Millet y la fundacibn
afin a Convergbncia.
<<Se
diodinero
a esa
fundaci~n
paraquefueraal
partidoy despu~s
se
devolvi~>~.
El encargado
de
ordenar
la devoluci~n
tras
el esc~ndalo
rueArturMas.
Millet y los pagosde
Ferrovial. <<Convergbncia
sab[aqueFerrovialdaba
esedineroa cambio
de
quese le adjudicara
obra
p~blica,lasinterioridades
de CDC
nolas conozco~>.
Millet y la implicacidn
de sus dirigentes.
<<Supongo
quesi, perono
s~,esunaopinion
mia>>,
dijo
cuando
el fiscal le pregunt~
si alguien,
al margen
delos
ex tesoreros
de CDC
Caries
Torrent
y DanielOsbcar,
estaba
al corriente
delos
pagos
de comisiones.

Losprocesados
reconocieron
el
desvio
defondos
para
gastospersonales
El expresidente
delPalau
dela Mdsica
F~lixMillet,ayer,a suIlegada
a la sesi6n
deljuicioenla queconfes&
EFE
fuerondumnte<(rnuchos
afios~>y por
numemsas
adjudicaciones. Tambi6n
indic6queal principioentregabadineroen personaal entoncestesorero de CDC,Carles Torrent, y que
cuando6ste falleci6 fue Montullel
que se encarg6de los contactoscon
su sucesor, DanielOsicar, tambi6n
procesado.E1ex presidentedel Palau destac6que habl6de estas mordidas con el fundadorde Ferrovial,
Rafaeldel Pino,tambi6nfailecido, y
quela cantidadla pactabanentre la
constructora y CDC.
En un comunicado, Ferrovial
Agroman
afirm6 ayer que el patrocinio entregadoal Palau <<siempre
fue pfiblicoy se obtuvieronlas con-

tmprestadones
habitualesen este tipo de actividad culturab)y afiadi6
que <dasadjudicacionesse realizaron a la oferta con mejorvaloraci6n
econ6micay puntuaci6n globab).
Pot eso, mantieneque la empresa
<<practicaunapolitica de tolerancia
cero con la cormpci6m>.
Laconfesi6nde Milletse limit6al
escrito de las acusaciones
y noserial6 a ningfin cargo de CDC,pese a
queel fiscal EmilioS~nchez
Ulledle
pregunt6por el ex diputadoJaume
Camps,
queesti citado comotestigo,
y por Germ~Gord6, ya que el ex
presidentedel Palautenia apuntada
unaentrevistacon61 en su agenda.
Milletdesvel6queel <,Danieb>
que

apareceen la documentaci6n
requisadaen el Palau hacereferenciaal
ex tesorero de CDCDaniel Osicar,
aunque remarc6 que era Montull
quienhablabacon 61. Tambi6n
indic6 que el Palau firm6 un convenio
con la fundaci6n de Converg6ncia
parael traspasode dinero.
Ademfisde confesar estas comisiones ilicitas, el acusadotambi6n
reconoci6el desviode dinerodel Palau para hacer obras en su casa y
gastos privadoscomola bodade sus
hijas, ademisde compraso viajes
personales.Afirm6en varias ocasiones que cometi6<(unerror brutab)
del queesti muyarrepentidoy asegur6queha puestoa disposici6ndel
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juzgadomils de seis millonesde eurosen metfilico y todo su patrimonio, valoradosegfin 61 en unos15
millonesde euros.
Pesea que no dio detalles sobre
el emramado
financiero-ya que de
eso se ocupabaJordi Montull,dijo-,
Millet destac6quelos dos jefes del
Palau se repartieron un mill6n de
euros de un bonoa trav6s de sociedadespara pagar menosimpuestos.
E1 procesadodijo que en la caja
fuerte guardabamuchodinero suyo
de operacionesinmobiliarias.
Aunque
la confesi6nde Millet fue
inesperadano fue ayer la finica que
implic6a CDC
en el cobrode comisionesirregulares. Tal y como
estaba

justificaron esas salidas, ya que
eran las entregas a Converg6ncia,
adem~isde pagosen negroa trabajadoresde la entidad.
<<Mipadre medijo que Millet se
pusoen contacto con CDC
y supongoqueles diria quetenianunproblemm>,afirm6 Gemma
Montull, ariadiendoque unosdias despu6sJordi
Montullle entreg6facturasfalsas de
dossociedadesparapresentarlasante Hacienda.<~Lepregunt6de d6nde
habiansalidoy medijo quese las bahia dado Osicar~, el tesorero de
Converg6ncia,dijo la procesada,
quien reconoci6que los documentos
estabanguardadosen el Palaucomo
<dfactures
convergents~>.
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La confesiSn acorrala a
Mas y torpedea su vuelta
Laoposici6n
le exigeexplicaciones
tras conocer
las comisiones
a CDC
mientras
ERC
hablade <<asco>>
y dejasolosa sussocios
DANIEL
G. SASTRE
BARCELONA
Artur Mashizo ayerunparSnensu
ajetreada agenda.E1ex presidente
de la Generalitat,queen los filtimosdias ha estado en Madrid,Londres y Bostonexplicandoel proceso soberanista y dando muestras
cada vez mhsclaras de que quiere
volvera la politica, enmudeci6
tras
la confesi6nde F~lixMillet.
Cuandoel saqueadorconfesodel
Palau de la Mfisica implic6a Converg~nciaen el cobro de comisiones por la adjudicaci6nde obrapfiblica, todoslos ojos se volvieronhacia Mas, lider de la formaci6n
cuandose produjeronlos hechos.
Todoslos partidosexigieronayer al
ex president que d6 explicaciones,
y los socios del PDeCAT-el
nuevo
nombrede CDC-dejaron solos a
sus compafieros
del proc~s:el portavoz de ERClleg6 a decir que le
dan un ((asco profundo>>
los pagos.
Ni Masni su partido abrieron la
boca.Por la tarde, el ex presidente
de la Generalitatfiltr6 a TV3quese
explicarfi cuandohayanterminado
de declararlos principalesimplicados en el juicio del casoPalau.Es
decir, quelo harfi hoyo mafiana.
La confesi6nde Millet complica
la estabilidad de un Governque ya
dabasintomasde divisi6n. E1cambio de la reforma del reglamento
para propiciar la ruptura expr6s
con Espafia ha deparadoroces entre el PDeCAT
y ERC.Y la CUP,
que se apunt6ayer al pelot6ncontra Mas,sigue advirtiendo de que
no entenderiaque Junts pel Si acatase el dictamendel Consellde Garanties Estatutfiries y eliminarala
referencia explicita al refer6ndum
de los Presupuestos.
Los antisistema demostraronque IndsArrimadas,
ayer,interpelando
a Puigdemont
enel Parlament.
SANTI
COGOLLUDO
serfin beligerantescuandoregistramnen el Parlamentunasolidtud patambi6nacusacionesde este estilo
re queMasd6 explicacionessobre la
de la lider de C’sen Catalufia,In6s
supuestafinanciaci6nirregular de
Arrimadas.Exhibiendofotos de la
CDC.Ciutadans hizo lo mismo,y
comitiva que acompafi6 a Masa
PSC,CatalunyaSi que es Pot y PP
declararpor la consultadel 9-N,en
tambi6nse abrieron a forzar esa
la que se encontrabael actual precomparecencia
en la Cfimara.
sident, Arrimadassubray6: <~ usE1 calendario no acompafiaalex
ted no le hemosvisto hoy en los
president.EnCatalufiase da por hejuzgados.Hoydeclaran los B~ircecho en privado que, ocurra lo que dentista>>y que~noflirtee connin- nas de Converg~ncia,
¢,hoyno toca
ocurra con el refer6ndum,habrgt guna persona que tenga relaci6n acompafiara su partido%.
eleccioneseste afio, y Masapuntaba con casos de corrupci6m>.
<~Hallovido muchodesde que
Maragall habl6 de esto en sede
cadavez con mils claridad a ser el
Los antisistema acusan de llecandidatodel PDeCAT,
una vez que var a cabo prficticas dudosasno parlamentaria, y empezamos
a teCarles Puigdemont
ya se ha descar- s61o a Mas,sino tambi6nal dipu- ner la confirmaci6nde que lo que
tado. E1 caso Palau puedeacabar tado de Junts pel Si GermfiGor- dijo era cierto>~, record6 por su
con esas aspiraciones.
d6, en el puntode mira por el ca- parte MiquelIceta (PSC). Xavier
La confesi6nde Millet se produ- so 3%.~Enesta C~marahay algu- GarciaAlbiol(PP) critic6 que Concia al mismotiempo que Puigde- nas personas sefialadas pese a verg~nciaquiera ~esconderse>>
de
montafrontaba la sesi6n de con- que no est/~n imputadas~>,
dijo con sus responsabilidadescon un camtrol en el Parlament.Y la represen- intenci6n evidente. De hecho, los bio de siglas. ~,Ahorasabemosque
tante de la CUP,AnnaGabriel,
antisistema registraron tambi6n el cobro de comisionesde CDCno
exhibi6 dureza y exigi6 al presi- la comparecenciade Gord6, ade- era puntual. Noexiste estelada tan
dent que <<nose blanqueela co- m/~sde la de Mas.
grandeque puedatapar tanta porrrupci6n con el proceso indepenPuigdemonttuvo que escuchar queria>>,afirm6.

Losindependentistas
seapartan
del
PDeCAT
y se ceban
conel expresident
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Un “error brutal” que va
costar 30 milions al Palau
Millet admet despeses privades a càrrec de la institució
MONTSE RIART / GERARD PRUNA
BARCELONA

Encongit a la cadira de rodes, escoltant les preguntes del fiscal a través
d’uns auriculars aparatosos i en un
to de veu que anava decaient fins
que la presidenta de la sala havia de
reclamar que l’apugés, l’expresident
del Palau de la Música, Fèlix Millet,
va acompanyar ahir la seva confessió d’una lletania constant: “Va ser
un error, un error brutal”. Una disculpa amb què va acompanyar cada
admissió de responsabilitat, cada
resposta a les preguntes del fiscal
Emilio Sánchez Ulled sobre si havia
desviat fons del Palau per pagar despeses privades com ara obres als
seus domicilis o viatges de luxe a
destins exòtics com ara la Polinèsia
i les Maldives.
Una depredació de fons del Palau que, segons l’escrit de la fiscalia,
va arribar a costar prop de 30 milions d’euros a la institució i que ahir
Millet va admetre obertament. Tot
i afirmar que no controlava el detall
de les xifres –després Gemma Montull va assegurar que Millet estava
al cas de tot–, l’expresident del Palau va entomar una rere l’altra les
acusacions del fiscal. Així, va començar per admetre que s’havia
apropiat de diners del Palau per fer
obres a casa seva. Era el primer “error” que reconeixia, però, això sí, es
va encarregar de remarcar que qui
li portava les finances i s’encarregava de contractar les empreses que li
feien la reforma era Jordi Montull.

Segons va dir, el seu nivell de desconeixement sobre els detalls
d’aquesta mena de gestions era tal
que ni tan sols sabia que Montull i
la seva filla –que va al·legar que ignorava que es pagaven amb fons del
Palau– havien fet també obres a les
seves cases.
També pel que fa als viatges de
plaer a Nàpols, Kènia, les Maldives,
Polònia i Dubai pagats amb diners
del Palau, Millet va reconèixer el
seu “error”. Aquí, però, va reclamar
amb un punt d’orgull al fiscal que no
inclogués a la mateixa llista un viatge a Mèxic perquè, en aquest cas
sí, havia sigut un viatge relacionat
amb l’Orfeó del Palau. En la mateixa línia, va admetre haver carregat a
les arques de la institució el casament de la seva filla, però es va justificar explicant que va ser contra la
voluntat del seu consogre i perquè
se li va demanar des del mateix Palau, ja que feia falta publicitar la possibilitat de celebrar-hi casaments.

Espoli
Els dos
acusats van
fer viatges de
plaer a càrrec
de fons de la
institució
Casament
Afirma que va
casar la seva
filla al Palau
de la Música
per fer
publicitat

Imatge de la declaració de Fèlix Millet en un dels televisors de la sala
de premsa de la Ciutat de la Justícia. CÈLIA ATSET

Autoatribució de bonificacions

Segons van explicar tant Millet
com Gemma Montull, aquestes bonificacions responien a una compensació que tots dos consideraven
justa perquè quan van arribar al Palau “estava a punt de ser subhastat”
i ells el van tirar endavant, van dir,
cobrant els primers anys només una
quantitat “simbòlica”.
Tot i així, segons la fiscalia, la part
més gran del saqueig del Palau es va
fer amb extraccions en efectiu, uns
18 milions d’euros, 7 dels quals van
anar a parar a Millet i més d’1,3 a
Montull. La seva filla i exdirectora fi-

Però l’“error” més costós per a les finances del Palau va ser l’autoatribució de bonificacions personals. Entre Millet i Montull s’embutxacaven, segons van admetre, prop d’un
milió d’euros a l’any –a una proporció de 80-20, respectivament–. Una
quantitat que en un primer moment
tots dos dirigents del Palau rebien
en efectiu, que momentàniament
van intentar ingressar com a salari i
que finalment van optar per vehicular a través d’empreses a nom de les
seves dones.
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nancera va reconèixer ahir que era
“conscient” de moltes de les irregularitats però que no va fer res per
aturar-les. “El senyor Montull era el
meu pare, no em vaig plantejar recriminar-los res, però sé que no vaig actuar correctament”, es va disculpar.
Reconegut l’espoli, ahir Millet i
Gemma Montull intentaven carregar-se les culpes l’un a l’altre. Així,
mentre l’expresident del Palau deia
que tot ho feia la seva mà dreta, la filla de Montull responia que el “poder efectiu” el tenia Millet i que
l’exercia “activament”.e
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L’APUNT
“Una cosa
com normal”

P

rimera jornada del cas
Palau i Fèlix Millet va
ser rotund: ell era l’intermediari entre la constructora Ferrovial i el tresorer de
CDC. Els pagaments es feien en
agraïment a concessions d’obra
pública. Els diners, evidentment, es recuperen a través de
sobrecostos i, per tant, qui acaba pagant és l’erari públic. És a
dir, vostè, ciutadà perplex, a qui
cada cop li costa més sorprendre’s. Que Millet no és de fiar
ho diu la seva confessió del saqueig del Palau, el seu pas per la
presó ja fa dècades per una estafa immobiliària i fins i tot els
seus germans quan expliquen
que els robava els caramels, però la qualitat moral del personatge no rebaixa la gravetat de
les acusacions. La declaració de
Millet i Gemma Montull és tan
inquietant pel que diuen com
per com ho diuen. A Millet el
fiscal li va haver de “refrescar”
que encara es busquen 7 milions d’euros i, tot i reconèixer
algun “error”, quedava clar que
Millet era l’amo del Palau i que
les coses sempre havien anat
així. Gemma Montull va parlar
d’una manera de funcionar
amb sobres i entrades i sortides
de metàl·lic i pagaments de vacances i luxes definint-ho com
“una cosa com normal”. Miri,
no. Normal, normal, no ho és.
El judici tot just comença i
seran els jutges els que decidiran fins on arriben les responsabilitats penals. Però les responsabilitats polítiques també importen. El cas no afeblirà la voluntat sobiranista, en
contra del que alguns polítics
pensen. Però posa el PDECat
en una cruïlla entre el vell i el
nou. Entre la renovació i el business as usual.

ESTHER VERA
DIRECTORA
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L’EDITORIAL

La revelació de Fèlix Millet
i el futur del PDECat

E

l responsable confés de plicar va ser a l’extresorer Daniel OsàSigui com sigui, la sospita que CDC
l’espoli del Palau de la car, per al qual el fiscal demana 7 anys es va finançar de manera irregular, i
Música, Fèlix Millet, va i mig de presó.
que per fer-ho va adulterar adjudicaciconfirmar ahir fil per ranTots aquests detalls ja constaven en ons d’obra pública, és avui més gran
da les tesis de la fiscalia l’escrit d’acusació de la fiscalia perquè que ahir. Per això no és gens estrany
sobre el presumpte finançament irre- en els escorcolls es van trobar docu- que els dirigents del PDECat, la formagular de CDC a través de la institució. ments incriminatoris, però fins ara no ció que ha substituït l’antiga ConverEl principal acusat del cas Palau, que havien sortit de la boca de cap dels acu- gència, hagin volgut traçar una línia
va anunciar al principi de la seva in- sats. És cert que la declaració dels tres molt clara entre la nova direcció i les
tervenció que ampliaria la
presumptes pràctiques irreconfessió que va fer el 2009
gulars del passat. Marta PasArtur Mas va dir el 2013 que
en un aspecte concret, va excal ha arribat a dir, emfàtica,
plicar com Ferrovial pagava
que la corrupció li fa “fàstic”.
si es demostrava el finançament
comissions del 4% a canvi
El problema del PDECat és
irregular seria “el primer a actuar” que entre els dirigents actuals
d’obra pública a través d’un
suposat patrocini a Palau
encara n’hi ha que van tenir
100 que en realitat eren diners per a principals implicats té com a objectiu responsabilitats en l’etapa anterior, coCDC, dels quals Millet i la seva mà obtenir una rebaixa de pena i, per tant, mençant pel mateix Artur Mas, que ha
dreta, Jordi Montull, també es queda- s’ha de situar en aquest context. Però posat la mà al foc per Osàcar. Mas va deven una part. Segons va declarar, el sens dubte la jornada d’ahir va ser es- clarar el juliol del 2013 que si al judici es
2,5% anava per al partit, l’1% per a ell pecialment rodona per a l’estratègia demostrava el finançament irregular
i el 0,5% per a Montull. La filla del fiscal, Emilio Sánchez-Ulled, que ell seria “el primer a actuar”. El PDECat
d’aquest últim, Gemma, també va avui tindrà l’oportunitat d’interrogar està en un moment fundacional que no
confirmar aquesta versió. Això sí, Osàcar en cas que no s’aculli al dret a és aliè al cas Palau i de la seva resposta
l’únic dirigent de CDC a qui van im- no declarar.
en dependrà la seva credibilitat.
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VICENÇ VILLATORO

9 DE MARÇ
La llei seca i la màfia
SEGUINT AQUESTS DIES el judici del cas Palau, he recordat una cosa que vaig escriure fa molts anys,
quan vaig cobrir com a periodista
el cas Juan Guerra (el germà d’Alfonso Guerra) a Sevilla. Parlava llavors del finançament dels partits. I
recordava que, als Estats Units, la
llei seca va acabar sent el gran motor de la màfia. Algú amb molt bona intenció va prohibir la fabricació i distribució de begudes alcohòliques. Però la gent continuava volent beure alcohol. Allò que, tractat
d’una manera realista a través de la
llei, podia ser controlat i endreçat,
quan quedava fora de la llei no desapareixia sinó que se situava en el
terreny obscur: es destil·lava i es
venia alcohol clandestinament i al
final tot quedava en mans de la
gent que es plantava pel seu compte al marge de la llei, dels espavilats
i dels penques. I els qui traficaven
a les fosques per sota la taula –perquè estava prohibit fer-ho a la llum
per damunt de la taula– acabaven
fent més coses, i algunes pitjors,
que fabricar i distribuir alcohol.
D’una idea positiva, fins i tot puritana (però poc realista), com prohibir l’alcohol en va acabar sortint
una cosa negativa com l’enfortiment de la màfia. Això no convertia els culpables en innocents. Però explicava coses.
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Viatge per la memòria d’uns desmemoriats
Crònica
DANIEL VÁZQUEZ
SALLÉS
L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT

l cinema ha convertit els
judicis en una atracció,
encara que el setè art parteix amb l’avantatge de
poder comptar amb la
tècnica narrativa de l’el·lipsi. Si
aquest país no tingués aquesta flaire
de merda escampada, el cas Palau seria, sens dubte, un dels judicis de la
dècada. Els dos protagonistes, Fèlix
Millet en el paper de Sundance Kid i
Jordi Montull en el de Butch Cassidy,
han aconseguit superar els dos actors
originals de Dos homes i un destí. Tot
sigui dit, assegut a la cadira de rodes
i empès per un camàlic, en Fèlix Millet recorda un Doctor Strangelove
una mica atrotinat després d’un llarg
exili a la selvàtica Ametlla del Vallès.
La posada en escena és magnífica. A l’auditori de la Ciutat de la Jus-

E

tícia, el centre el presideix la magistrada Montserrat Comas, la dreta
l’ocupen el ministeri fiscal –liderat
per Emilio Sánchez Ulled– i les acusacions particulars, i l’esquerra els
advocats defensors dels 15 acusats.
Junts sumen un dream team de l’advocacia equivalent al volum del sumari: 200.000 folis. El que em sorprèn, però, és la fluixa assistència de
públic. Sumats els concurrents, el
nombre d’acusats és superior al 3%
del total.
El primer a aparèixer en escena
és el Rei Millet. Hi ha una característica de la burgesia catalana amb
pedigrí que em fascina: sembla que
tot els rellisqui. La veu d’en Millet
em recorda aquell capellà que explica com es reparteix el diner de
l’almoina: “Llencem la moneda a
l’aire, si l’agafa Déu és per a ell, si
cau a terra és per a la parròquia”.
Interrogat pel fiscal, en Millet té
una resposta de paio amb solera:
“És que jo cobrava de molts llocs”.
L’home del Palau mereixeria que
substituïssin l’estàtua de López La-

Jordi Montull
arribant ahir a
la Ciutat de la
Justícia.
C. ATSET
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madrid per la seva. La d’un català
d’adopció il·lustre per la d’un altre
català il·lustre.
En acabar la vista, en Millet està
esgotat. Recordar tants viatges, casoris i obres a compte del Consorci
del Palau es dur per a la memòria
d’un desmemoriat.

Quan la magistrada decideix fer
un recés, tothom se’n va al bar. És
tonificant veure un jubilat molt
emprenyat que, em diuen, és un assidu als judicis. “La fiscalia és corrupta, això és un teiatru”. Tota la
mala llet la porta guardada en una
bossa de polietilè de supermercat.
Quan arriba el torn de Gemma
Montull, ja hi tornem a ser. En el
Dia Internacional de les Dones, l’ex
directora financera de la institució
ha decidit assumir el paper de dona
tonta emulant Cristina de Borbó i
Ana Mato. “Obres a casa? Va ser el
meu pare qui em va enviar la constructora”, diu amb llàgrimes als
ulls. Si això fos l’original de Dos homes i un destí, a Gemma Montull li
agradaria assumir el paper de Katharine Ross. Però en aquesta versió nostrada del western, a la nostra
Ross li va la marxa.
Un pen drive guardat a deshora la
va delatar. Un pen drive i nou milions d’euros impossibles de justificar amb la misèria que cobraven en
negre els cantaires del Palau.e
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PARLAMENT

Llum verda a la
comissió sobre
l’operació Catalunya
NÚRIA ORRIOLS
BARCELONA

El mateix dia que Fèlix Millet assegurava que
Convergència s’havia finançat a través del Palau de la Música, Junts pel Sí portava al ple la
creació d’una comissió d’investigació sobre
l’operació Catalunya, amb la premissa que
l’Estat ha maniobrat per treure draps bruts al
sobiranisme. Una proposta amb el judici del
cas Palau com a teló de fons que va donar munició a l’oposició per acusar CDC de voler “tapar” la corrupció. Tot i això, la creació de la comissió d’investigació va ser avalada per una
majoria àmplia: JxSí, la CUP, Catalunya Sí que
es Pot i el PSC hi van donar suport, Ciutadans
s’hi va abstenir i el PP s’hi va oposar. Al Congrés, avui, també es constituirà una comissió
per investigar els mateixos fets.
L’encarregat de defensar la comissió al Parlament, per part de JxSí, va ser Lluís Guinó,
que va criticar la “trama d’extorsió” de l’Estat per “destruir” l’adversari en lloc d’adoptar el diàleg. A parer seu, les accions que s’han
evidenciat –a través de converses difoses públicament entre l’exministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i l’excap d’Antifrau Daniel de Alfonso– són pròpies d’un règim “totalitari” i incompatibles amb una democràcia.
En aquest punt també hi van coincidir el PSC
i CSQP. El socialista Jordi Terrades també va
carregar contra el govern espanyol assegurant
que l’operació Catalunya és pròpia d’un “règim totalitari”, mentre que Marc Vidal, de
CSQP, va mostrar la seva voluntat d’aclarir qui
són els responsables de la guerra bruta. Ara bé,
els dos grups van voler deixar clar que “no contribuiran a teixir cortines de fum sobre les sospites que pesen sobre CDC”. “Volem saber qui
té les mans brutes”, va reclamar Vidal. Per la
seva banda, la diputada de la CUP Mireia Boya va recordar que la guerra bruta no és nova:
els empresonaments de l’independentisme als
anys 80, l’operació Garzón o les accions al País Valencià per erradicar l’esquerra. “N’hi ha
hagut moltes, d’operacions Catalunya”, va
concloure. L’únic grup que no va reconèixer
les conxorxes de l’Estat va ser el PP, en veu de
la diputada Esperanza García. Amb un to irat,
va dir a Guinó que li hauria de fer “fàstic” i
“vergonya” carregar contra el govern espanyol
amb Millet i Montull de fons admetent el finançament irregular de CDC.e

L’exministre de l’Interior, Jorge Fernández
Díaz, en una imatge d’arxiu. MANOLO GARCIA
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Política i justícia
No sé quina fal·lera els ha agafat de barrejar ben barrejades la política i la justícia.
D’una banda tenim els judicis pel 9-N, casos totalment polítics que es jutgen als
tribunals, i de l’altra els judicis del cas Palau, les comissions del 3% i l’herència de
la família Pujol, casos clarament de corrupció que, per tant, correspondrien a la
justícia ordinària, però que els unionistes pretenen polititzar vinculant-los amb
l’independentisme i el procés.
Des de quan l’espoli del Palau és només cosa de CDC? Hi havia molts més
partits que presumptament es van beneficiar amb aquest afer. Volen fer creure
que tots els implicats estan d’alguna manera relacionats amb el moviment independentista perquè així en sortim esquitxats. M’ha cridat molt l’atenció el
pacte que volen fer els Montull amb el
fiscal: reducció de pena a canvi de declarar contra CDC. ¿No hauria de ser per
confessar qui són els culpables, siguin
del partit que siguin?
Quant de temps fa que cueja el 3%? El
primer a parlar-ne va ser el president

Maragall, mireu si ha plogut des d’aleshores! El que passa és que en aquell moment CDC i PP anaven de bracet i com
que, qui més qui menys, tots els partits
tenen finançaments poc o molt dubtosos, valia més no aixecar la llebre. Ja se
sap: entre amiguets es tapen les vergonyes. És a partir del canvi de rumb cap a
l’independentisme que CDC s’ha convertit en objecte de persecució, més per
les seves idees que pels seus fets.
No, els independentistes no tenim res
a veure amb aquests processos judicials;
al contrari, el que volem per a la República Catalana és evitar que gent que està
fins al coll de corrupció continuï aclofada a la poltrona impunement i es burli de
la justícia. Us ve algun nom al cap?
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GEMMA CEREZO PUMARIEGA
BARCELONA
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Millet acusa CDC
de finançament
irregular
L’expresident del Palau afirma: “Ferrovial feia
donacions a Convergència a canvi d’obra pública”
Gemma Montull descriu al fiscal el mecanisme
financer per fer el traspàs de diners cap al partit
CÈLIA ATSET
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CAS PALAU

Millet culpa Convergència
de finançar-se amb comissions
Implica només l’extresorer del partit, mentre que Gemma Montull detalla l’engranatge dels desviaments
MONTSE RIART / GERARD PRUNA
BARCELONA

Fèlix Millet va encarregar-se ahir de
convertir el cas Palau en el cas Convergència. Tot apuntava que seria la
seva mà dreta, Jordi Montull, qui
assumiria el rol d’actor protagonista per revelar que el Palau es va convertir en un pont perquè les presumptes comissions de Ferrovial
arribessin al partit d’Artur Mas, però Millet va ser finalment el primer
a verbalitzar-ho: “Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi
d’obra pública. No ho vaig dir en la
meva confessió però és veritat”, va
llançar com una bomba l’exresponsable del Palau després de mitja hora de declaració. El fet que Millet no
hagi arribat a cap pacte amb la fiscalia per rebaixar la pena, a diferència dels Montull, reforçava l’efecte
sorpresa de la declaració. Conscient
que podia quedar-se sol en funció
del que diguessin els Montull,
l’exresponsable del Palau va preferir tirar-se a la piscina, buscant a la
desesperada un atenuant de confessió, no pactat i que en tot cas no el
lliurarà d’una petició de condemna
superior a la dècada de presó, segons diverses fonts consultades
–ara s’enfronta a 27 anys i mig.
La de Millet, però, va ser una explosió controlada. Més enllà d’admetre les suposades comissions de
la constructora a canvi d’adjudicacions, l’exresponsable del Palau només va implicar l’extresorer de CDC
Daniel Osàcar i el seu antecessor,
Carles Torrent –que va morir el
2005–. No va anar més enllà ni es va
referir a ningú més del partit. “Quan
als papers surt el nom de «Daniel»,
a qui es refereix?”, va començar per
preguntar-li el fiscal, Emilio Sánchez Ulled. “Daniel Osàcar”, va contestar Millet. La rotunditat de
l’exresponsable del Palau va animar
el fiscal a preguntar-li sobre la participació d’altres càrrecs del partit
que consten al seu escrit d’acusació,
com ara l’exgerent de CDC del moment, Germà Gordó, i l’exdiputat
convergent Jaume Camps. El fiscal
li va demanar per una reunió amb
tots dos a la cafeteria de l’Hotel Diplomàtic de Barcelona, però Millet
va negar que tingués res a veure
amb les comissions: “Hi devia haver
alguna altra cosa a parlar”.
Millet només va admetre que els
suposats pagaments equivalien a un
4% del valor d’adjudicació de l’obra
i que ell i Montull se’n quedaven un

1,5%. A partir d’aquí, res més.
L’exresponsable del Palau no va
concretar a quines obres equivalien
els suposats suborns. La fiscalia xifra els pagaments en 6,6 milions
d’euros i parla de quatre treballs sota sospita: la Ciutat de la Justícia
–precisament on es fa el judici–, la
línia 9 del metro, les obres de revestiment del riu Ebre i un pavelló a
Sant Cugat. “Jo no entrava ni sortia.
Ferrovial em donava els diners i jo
els passava a Convergència. Però no
sé si els hi van donar pel metro de no
sé on”, va dir Millet, que també va
descarregar tota la gestió del presumpte entramat en el seu exsoci
Jordi Montull, que segons Millet
era l’interlocutor d’Osàcar.
Montull prendrà la paraula en primer lloc avui. Tot fa pensar que l’ex
número dos del Palau ratificarà els
desviaments a Convergència i carregarà amb part de la responsabilitat
per salvar la seva filla, Gemma Mon-

Lideratge
Montull diu
que Millet
controlava
l’entramat
i ell ho nega

tull, tot i que probablement també
acabarà traslladant el pes de la relació amb el partit a Millet. Ahir Gemma Montull ja se’n va encarregar:
“Millet era molt estricte i molt incisiu sobre si ja s’havia cobrat a Ferrovial i quant”, va dir l’ex directora financera del Palau, que també va atribuir a l’ex número 1 de l’entitat, i no
al seu pare, el paper d’interlocutor:
“Sempre era Millet qui es reunia tant
amb
mb Ferrovial com amb el partit popo
líticc en qüestió”, va afirmar.
El detall dels pagaments

Com
m era d’esperar, la filla de Jordi
ontull gairebé no va parlar del paMontull
perr del partit i només va confirmar
els dos punts que li calien a la fiscalia per refermar la seva acusació:
quee el seu pare li havia explicat que
existien
istien aquests “pagaments al partit”” i que el “Daniel” dels papers del
Palau
lau era “Daniel Osàcar”. Però la
seva
va confessió pactada li va servir a

Ferrovial feia donacions a
Convergència a canvi
d’obra pública. No ho vaig
dir en la meva confessió
però és veritat.
Ferrovial em donava els
diners i jo els passava
a CDC.
La quantitat a pagar
la pactaven Ferrovial i
Convergència. Les
comissions eren d’un 4%: el
2,5% per a CDC, l’1% per a
mi i el 0,5% per a Montull.
El «Daniel» que figura en
les anotacions és
l’extresorer de CDC Daniel
Osàcar.

Fèlix Millet

EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA
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l’acusació pública per poder lligar el
detall del suposat traspàs de fons de
la constructora a Convergència.
El fiscal va ensenyar a Gemma
Montull un quadre de les entrades
de donacions de Ferrovial al Palau
i de les sortides dels comptes de la
institució cap al partit, i l’ex directora financera del Palau va ratificar fil
per randa la tesi acusatòria. Va explicar que les comissions entraven
patroci
al Palau com a donacions i patrocinis i que sortien en direcció
al partit per tres vies diferents: diners en
efectiu, factures de
Convergència amb
diferents proveïdors que assumia
directa-
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ment el Palau i d’altres
d’alt que es referien a treballs falso
falsos i que servien
únicament per ama
amagar els desviaments a la formació
formació. “El meu pare
venia i em deia: «Aq
«Aquestes són les
fer servir per jusfactures que has de fe
tificar la sortida de diners»”,
d
va detallar Gemma Montull.
Montu A més, va explicar que es feien servir
se
unes altres
factures a la societat GPO per dissimular l’1,5% de comi
comissió que es quedaven el seu pare i Millet a canvi
d’orquestrar el traspàs
trasp de fons.
Gemma Montull va voler deixar
n va tenir res a
ben clar que ella no
veure amb la pre
presa de decisions
sobre les suposa
suposades comissions.
La seva posició
posici de descàrrec
podria servir-li
servir- per, atenuant
de confessió a banda, traslladar la respo
responsabilitat en el
disseny de l’estructura del
suposat ffinançament irregular cap
c al seu pare i
Millet, cosa que li permetria reduir la seva
de pena per sota
petició d
dels tres
tre anys de presó
–ara s’e
s’enfronta a 26
anys i mig–.
mig Tot i així, segons divers
diverses fonts consultades, per fer
fe realitat la rebaixa caldrà u
una complicada
arquitectura
jurídica, que lligui
arquitecturaju
a la vegada eel descàrrec de
responsabilitat
de la filla
responsab
de Montull,
Montu la confessió
i el retorn
de tots els
ret
diners
diner de l’espoli de

la institució –dels quals s’hauria acabat beneficiant, encara que fos per
decisió i acció del pare.
El perfil baix d’Osàcar i CDC

Tot i les acusacions de Millet i de
Gemma Montull a Daniel Òsacar, va
ser l’advocat de Pedro Buenaventura –l’exdirectiu de Ferrovial–, Cristóbal Martell, qui va demanar al tribunal escoltar les declaracions de la
filla de Montull en fase d’investigació, per demostrar que, llavors, l’ex
directora financera del Palau va assegurar que no sabia res de les comissions de la constructora i demostrar les contradiccions. El lletrat de l’extresorer i de CDC, Xavier
Melero, s’hi va sumar, juntament
amb altres defenses, però el tribunal els hi va denegar. La presidenta, Montserrat Comas, va deixar clar
que la sala “valorarà totes les declaracions en la línia que s’estan donant” dins del judici cenyint-se al
que es digui al plenari i complicant
la vida encara més a Convergència.
Ja fora de sala, Melero assegurava que la declaració de Millet i Gemma Montull no perjudicarà els seus
clients: “Hi ha més alegria al cel per
un pecador que es penedeix que per
cent justos que se salven”, es limitava a dir metafòricament el lletrat.
Osàcar tindrà avui l’oportunitat
d’explicar-se i és una incògnita quina estratègia seguirà. Abans haurà
d’aguantar el relat de Jordi Montull,
que de ben segur tornarà a disparar
contra ell i contra Millet.e

El meu pare m’ordenava
que fes els quadres i em vaig
assabentar que el Palau
donava diners a CDC.
Mai vaig saber si els
pagaments de Ferrovial
eren per a obres. Mai
em van donar els noms
de les persones que
s’encarregaven dels
pagaments.
El patrocini real de
Ferrovial era molt inferior
al que pagaven.
Millet era el cap de tot i
Jordi Montull, el meu pare,
era la seva mà dreta.

Gemma Montull
EX DIRECTORA FINANCERA
DEL PALAU DE LA MÚSICA
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L’oposició assenyala
l’expresident

formació hereva de CDC, però sí
que va ser molt clar en les seves paraules cap a Artur Mas, al qual va
demanar directament que assumeixi “responsabilitats polítiques”
després de les acusacions de Millet
al judici del cas Palau. El líder socialista no es va estar de recordar
que l’expresident de la Generalitat
va negar irregularitats al seu partit
en seu parlamentària, i li va exigir
que “rectifiqui les seves declaracions” i per què va “mentir”. “Ara en
tenim la confirmació [de les comissions a Convergència] i desmenteix
el que durant anys van dir dirigents
de CDC”, va sentenciar.

C’s i el PP acusen el PDECat i el Govern
de voler “tapar” la corrupció amb el procés
MARC TORO
BARCELONA

La confessió de Fèlix Millet sobre
les suposades comissions que va
rebre Convergència a canvi d’adjudicació pública va agafar ahir el
Parlament en plena sessió de control al president del Govern. En
sortir de l’hemicicle, diferents portaveus van carregar contra la presumpta corrupció de CDC i van demanar explicacions i responsabilitats a qui estava al capdavant del
partit en l’època jutjada pel cas Palau: Artur Mas.
Abans que l’expresident de la
Generalitat anunciés que donarà la
cara quan acabin les declaracions
dels principals encausats en el judici, Ciutadans va registrar una petició perquè comparegui en seu parlamentària, tant ell com també l’actual president de la Generalitat. A
Carles Puigdemont li volen preguntar sobre “la corrupció del seu partit” i sobre “les mesures que està
aplicant”. Així ho va explicar en

unes contundents declaracions la
líder de la formació taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, que va acusar el Govern de voler “tapar” la
corrupció de Convergència amb “el
monotema del procés” i “el canvi de
nom de CDC”, el qual, va dir, “no
se’l creu ningú”.
“Avui s’ha confirmat el 3% i que
era poc, que cobraven més”, va afirmar la cap de l’oposició, que va advertir que “no hi ha estelada prou
grossa per tapar tots els casos de
corrupció” que suposadament afecten els convergents. La mateixa frase la va utilitzar el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que
va qualificar d’“urgent” que Mas
doni explicacions sobre unes comissions que “no eren fets aïllats o
puntuals”. “És injustificable que
s’estigui acusant de manera tan òbvia el seu partit i persones de la seva confiança i que ell estigui amagat
sota les pedres”, va reblar, sobre
l’expresident. En canvi va tirar pilotes fora quan se li va preguntar
pel paper de Rajoy en els casos de
corrupció que esquitxen el PP.

Amagar el cap sota l’ala

C’s va fer notar a Puigdemont el suport diferent del
Govern als acusats pel 9-N i als del cas Palau. A.E. / EFE

Retret
Iceta diu que
l’expresident
va mentir
sobre les
irregularitats

En la mateixa línia que Arrimadas, el líder popular no es va estar
d’assimilar CDC i el PDECat. “Dir
que el PDECat és un partit diferent
de CDC és pensar que els ciutadans
som curtets, és una ironia i una presa de pèl per a tots”, va dir, i encara va insistir: “El PDECat és la marca blanca de Convergència”.
El PSC no apunta el PDECat

El primer secretari del PSC, Miquel
Iceta, no va voler disparar contra la

P.48

El portaveu de Catalunya Sí que es
Pot (CSQP) al Parlament, Joan Coscubiela, va definir d’“obvi” el relat de
l’exresponsable del Palau, i va demanar als responsables convergents
d’aleshores que donin explicacions
“aviat”, tant si actualment formen
part del Partit Demòcrata com si no.
“No es pot continuar en un país on
passen aquestes coses i que ningú
assumeixi responsabilitats”, va argumentar Coscubiela, deixant clar
que el presumpte finançament irregular de CDC ja és un “evident cas de
corrupció generalitzada”. “No poden continuar amagant el cap sota
l’ala”, va insistir Coscubiela, que va
afegir que, en cas contrari, cada cop
que certs dirigents independentistes “parlen d’un país nou, queda en
paper mullat”.e
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ERC i la CUP marquen
distàncies amb CDC

perarem a les explicacions, però fins
ara apunten a ells”, va dir el diputat
Benet Salellas. “És una certa ficció
això de desvincular CDC i el PDECat”, va insistir.
Objectiu: blindar el procés

M.T.
BARCELONA

El paper d’ERC respecte a la presumpta corrupció política dels predecessors dels seus socis del PDECat s’ha mogut entre la denúncia i la
prudència a l’hora d’assenyalar
Convergència com a culpable d’haver cobrat comissions a canvi d’adjudicacions d’obra pública. Ahir els
republicans van voler sortir al Parlament per parlar amb veu pròpia
–no com a JxSí– amb unes declaracions contundents. En canvi, després que El Mundo a finals de febrer
impliqués Artur Mas en el cas 3%, el
líder dels republicans a Barcelona,
Alfred Bosch, va sortir a defensar la
presumpció d’innocència de l’expresident de la Generalitat.
Quan ja havien passat dues hores
de la confessió de Fèlix Millet sobre
el presumpte finançament irregular

de CDC a través del Palau, i després
de les declaracions de totes les forces polítiques al Parlament, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià,
va reaccionar de manera breu però
clara: “El que hem sentit ens produeix rebuig i un fàstic profund”.
Igual que ja havia dit dilluns, Sabrià va assegurar que el seu partit té
“el llistó altíssim” pel que fa a la corrupció, i va afegir: “Ens agradaria
que el de tothom fos igual”. El portaveu de la formació independentista va demanar “diligència” a la justícia per aclarir les acusacions de
l’exresponsable del Palau. “Serem
molt contundents”, va dir sobre la
possibilitat que es confirmi la culpabilitat de CDC.
El republicà va deixar clar que
“aquestes situacions no poden tenir
lloc en la nostra societat” i que “el
nou país en cap cas s’ho pot permetre”, però no va voler aclarir si el seu
partit ha parlat del cas Palau amb el

PDECat o li ha demanat responsabilitats. “Crec que hem explicat
molt bé la sensació que ens causa”,
es va limitar a respondre.
La reacció de la CUP va ser molt
més dura. “Hi ha personatges de
l’actual PDECat que apareixen involucrats en les trames de CDC. Es-
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El diputat de la
CUP Benet
Salellas ahir al
Parlament.
ACN

Salellas va assegurar que els cupaires seran “molt clars i contundents”. “No podem permetre que es
relacioni l’independentisme amb la
corrupció política”, va dir, i va cridar
el sobiranisme a establir un “cordó
sanitari” per apartar-se de les males
pràctiques dels partits polítics. Ja
abans de la declaració de Millet, i
durant la sessió de control al president del Govern, la portaveu de la
formació anticapitalista, Anna Gabriel, havia avisat que la seva formació no permetria “que ningú blanquegi la corrupció amb el procés
d’independència”.
Com va fer la resta de l’oposició,
la CUP també va reclamar la compareixença d’Artur Mas, així com de
l’exconseller de Justícia i diputat de
Junts pel Sí Germà Gordó. Gabriel,
a més, va reclamar al president
Puigdemont que vagi més enllà dels
discursos amb polítiques efectives
per combatre la corrupció.e
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Mas s’espera per donar explicacions
Puigdemont afirma que el Govern no té cap cas de corrupció i demana presumpció d’innocència
GERARD PRUNA / NÚRIA ORRIOLS

Què ha dit fins ara
l’expresident?

BARCELONA

L’escenari més temut pel Partit Demòcrata (PDECat) es va confirmar
ahir al matí. La revelació de Fèlix
Millet, apuntant un presumpte finançament irregular de CDC a través del Palau de la Música, posava a
prova la capacitat de resistència del
partit creat arran de la liquidació de
Convergència. Al nou partit eren
conscients que seria difícil aïllar-se
de l’ona expansiva que provoqués el
judici del cas Palau i per això, tot i
que ahir va mantenir silenci, la coordinadora general del PDECat,
Marta Pascal, havia apujat en els últims dies el to contra la corrupció i
havia intentat traçar un tallafoc entre els casos de presumptes irregularitats que afecten CDC i tot el que
té a veure amb la nova formació.
El PDECat espera ara la intervenció del president del partit, Artur Mas. És la figura que representa el lligam entre el Partit Demòcrata i l’antiga Convergència i, per
ara, prefereix esperar que acabin
les declaracions dels principals testimonis abans de comparèixer. Més
endavant, segons fonts del seu entorn, Mas està disposat també a donar explicacions davant del Parlament si la majoria de grups –que ja
ho van començar a reclamar ahir–
ho demanen.
Enmig del silenci majoritari,
l’únic representant del PDECat que
ahir va prendre la paraula va ser el
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont. La confessió de Millet
va arribar en plena sessió de control
al Parlament. Des d’allà, la diputada

Malgrat que ahir no va dir res,
l’expresident Artur Mas ha parlat del cas Palau en els últims
vuit anys. Sempre ha negat irregularitats i ha acusat la resta de
partits de fer afirmacions sense
proves. Tot i això, també s’ha
compromès a assumir responsabilitats i a tornar “fins a l’últim
cèntim d’euro” si en el judici es
constataven diners creuats entre el Palau de la Música i CDC.

“La meva confiança és que
no hi ha cap irregularitat”
“La paraula de la fiscalia no
és paraula de Déu”
“Si els judicis es
converteixen en proves,
seré el primer a actuar”
de la CUP Anna Gabriel va interpel·lar el president de la Generalitat
sobre el cas Palau i el 3%, que es va
encarregar de suggerir que també
afecten l’actual diputat de Junts pel
Sí Germà Gordó. La cupaire buscava un posicionament de Puigdemont en relació als casos que afecten el seu antic partit i va obtenir
una resposta contundent però que
va defugir comentar el cas Palau:
“Aquest Govern no té cap cas de corrupció política”. Puigdemont va voler refermar el seu compromís con-

tra les males pràctiques però també
va demanar respectar la presumpció d’innocència.
Un cop acabada la sessió de control, totes les mirades es van centrar
en els diputats del PDECat, en concret en Marta Pascal, que ahir no va
fer declaracions. El seu entorn defensava, però, que el PDECat és una
formació diferent de CDC i que no
havien de respondre a les acusacions. Es remetien, així, a les declaracions de Pascal dilluns en roda de
premsa, quan va afirmar que ella no-
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El president de
la Generalitat,
Carles
Puigdemont, i
el líder de JxSí,
Jordi Turull.
ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

més pot parlar en nom del PDECat,
que és, va dir, un partit que “pot donar mostres clares i contundents
que s’estan fent les coses ben fetes”.
Fonts del PDECat insistien que
el cas Palau és una qüestió “antiga”
que forma part del passat de CDC i
que abans de dir res cal veure la sentència. Una valoració que coincidia
amb la d’un jove dirigent. “Cal tenir
en compte que [Millet i Montull] tenen dret a mentir”, sostenia ahir en
relació al dret a no dir la veritat que
tenen els acusats.e
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El president Mas el dia que va declarar a
Madrid pel 9-N. ZIPI / EFE

Mas té un problema,
i es diu 4%
Anàlisi
MAIOL ROGER
CAP DE POLÍTICA

an passat dotze anys, però un actor es manté: el dia que Pasqual
Maragall va pronunciar el cèlebre
“Vostès tenen un problema, i es
diu 3%”, la resposta va arribar
d’un indignat Artur Mas. Ara, després que Fèlix Millet hagi elevat la comissió al 4% (el 2,5%
per al partit, la resta a repartir entre ell i Jordi
Montull), la resposta serà de la mateixa persona, que ha passat de cap de l’oposició a expresident de la Generalitat. Què farà Artur Mas?
El seu nom no va aparèixer a la Ciutat de la Justícia, però estava en boca de tots al Parlament.
El més interessat en la seva resposta, el PDECat: el pròxim pas que faci Mas serà decisiu per
al seu futur.
Fins ara el seu discurs ha sigut contraposat
al de Marta Pascal. Si el president del partit posava la mà al foc per Daniel Osàcar, la coordinadora general renegava del passat i deia fàstics
de la corrupció. A l’inici del cas Pujol, quan Pascal trencava la tònica de CDC i carregava amb
contundència contra l’expresident, més d’un al
partit va arrufar el nas. Però ara s’ha girat la truita: el discurs de Mas és dissonant entre la nova
direcció, i la creació del PDECat obliga a escenificar un rebuig frontal. Repetir amb les revelacions de Millet en el cas Palau l’“ens volen destruir” que Mas va fer servir fa pocs dies pel 3%
només servirà per obstaculitzar els anhels de renovació del nou partit. El PDECat mai es traurà de sobre l’estigma de la presumpta corrupció de CDC, però distanciar-se’n amb contundència pot ser, fins i tot, un actiu de futur.
Si la sentència confirma les revelacions de
Millet, Mas té poques sortides. Seguint com
fins ara, obliga el PDECat a canviar de discurs o
a condemnar-lo a arrossegar una pesada llosa.
Però reconèixer la seva responsabilitat en el cas
–encara que sigui donant totes les culpes a Osàcar– també el situa en un atzucac difícil de superar. Mas té un problema, i es diu 4%.e
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J U I C I O D E L C A S O PA L AU

DELATADO EL
«PROCÉS» DE
LA CORRUPCIÓN
SECESIONISTA
Millet confiesa su papel en
el cobro de comisiones para
el partido de Artur Mas: «Me
daban el dinero y yo se lo pasaba
a CDC. Convergència lo sabía»

FOTO: Inés Baucells / ABC

[Editorial y páginas 16 y 17]

El expresidente del Palau
de la Música, ayer, a su llegada
a la Ciudad de la Justicia de Barcelona
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Corrupción en Cataluña

El juicio del caso Palau acredita
la financiación ilegal de CDC
∑Fèlix Millet y Gemma Montull
confiesan que la institución cultural
hacía de intermediaria en el cobro de
comisiones ilegales para el partido
DANIEL TERCERO
BARCELONA

«F

errovial hacía
donaciones
para
Convergència, para
que esta le diera obras públicas. No lo dije en 2009, pero esta es la
verdad. Ferrovial pagaba al Palau un
patrocinio, pero en el Palau se quedaba muy poco. Me daban el dinero y yo
se lo pasaba a CDC». Con esta declaración en sede judicial, Fèlix Millet implicó ayer a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) –ahora PDECat–
en el cobro de comisiones ilegales, llevadas a cabo entre 2002 y 2009, a cambio de contratos de obras públicas.
Las palabras de Fèlix Millet –confirmadas por Gemma Montull, ambos
encausados y únicos declarantes en la
sesión de ayer– rompieron lo poco que
queda en pie de lo que, no hace tanto
tiempo, se conocía como el oasis catalán y que tanto el Palau de la Música
como CDC eran dos de sus máximos
exponentes. En pleno proceso de intento de ruptura de España, que puso
en marcha Artur Mas, otrora líder indiscutido de CDC y sucesor de Jordi
Pujol –imputado a su vez en un proceso judicial que implica a toda su familia–, la confesión del expresidente
del Palau deja noqueado al movimiento independentista que, sobre todo,
aspira a mostrar una hoja de servicios
impoluta.

El operativo
No lo había hecho hasta la fecha. De
hecho, en los interrogatorios en la fase
de instrucción, Millet siempre había
negado que el Palau de la Música hubiera servido de intermediario entre
Ferrovial y Convergència Democràtica de Catalunya .
Sin embargo, ayer se desdijo por primera vez. Sin tapujos, pero, eso sí, controladamente, pues a la pregunta del
fiscal sobre si las comisiones de CDC
eran conocidas por la cúpula del partido dijo no saberlo. Pese a todo, ya no
es solo la acusación de la Fiscalía, detallada y documentada, sino que dos
de los principales acusados en el caso
confirman que CDC recibió dinero ilegalmente a través de sus tesoreros Car-

«No hay estelada
que tape la
porquería de CDC»
À. GUBERN

Había sesión de control en el
Parlamento catalán mientras
en la Ciudad de la Justicia
Fèlix Millet ponía negro sobre
blanco las sospechas sobre la
corrupción en CDC. De
inmediato, un pleno ya de por
sí tenso por las últimas tretas
del soberanismo se convertía
en una causa contra los
herederos de CDC, ahora
PDECat. Lo primero que hizo
el presidente Carles Puigdemont fue trazar un cortafuegos: nada de lo que sucedió en
el Palau tiene que ver con su
partido, vino a decir. Los
partidos de la oposición
entraron en tromba –«no
existe estelada suficientemente grande para tapar toda la
porquería de CDC», dijo
García Albiol (PPC)–, pero
también los socios de JpS, la
CUP, se expresaron en los
mismos términos. «No
permitiremos que nadie
blanquee corrupción con el
proceso independentista»,
apuntaron. Los antisistema
solicitaron la comparecencia
del expresidente Artur Mas y
del exconsejero y diputado
Germà Gordó, señalado como
pieza clave en la trama del 3%
y ayer sentado a pocos metros
de Puigdemont.

les Torrent (ya fallecido) y Daniel
Osàcar.
Tanto Millet como Gemma Montull
–que solo respondieron a las preguntas del fiscal y a las de sus abogados–
ratificaron esta práctica, que se podía
llevar a cabo mediante distintas opciones: el pago de Ferrovial (el 4% del
coste del contrato de obra pública, que
se repartía en el 2,5% para CDC, el 1%
para Millet y el 0,5% para Jordi Montull); haciendo facturas falsas de otras
empresas cuyo importe se desviaba al
partido; con donaciones a la Fundación Trias Fargas (vinculada a CDC);
y con dinero en efectivo en billetes de
grandes cantidades. Todo salió del Palau.
La confesión de Millet vino acompañada de la de Gemma Montull, hija
de Jordi, mano derecha del primero, y
exdirectora financiera, quien confirmó que CDC se financiaba a través del
Palau: «Millet informaba a mi padre,
y mi padre a mí. Era algo normal».
Además, Gemma Montull –que rompió a llorar en varios momentos de su
declaración: al hacer mención a su padre y para asegurar que no se llevó «un
solo euro» de la institución–, cerró el
círculo al ratificar que el «Daniel» que
figura en los papeles obtenidos en los
diversos registros durante la instrucción «es el señor Daniel Osàcar, tesorero de CDC».

Comunicado de Ferrovial
Tras concluir las declaraciones, la empresa Ferrovial publicó un comunicado negando su implicación en el pago
de comisiones ilegales señalando que
«el patrocinio» al Palau se hizo «siempre de forma pública y satisfactoria»,
que la empresa nunca recibió un «trato de privilegio» en las adjudicaciones
de obras públicas y que «practica una
política de tolerancia cero con la corrupción».
Desde Ferrovial aseguran que son
los primeros «interesados» en que «los
hechos» investigados por la justicia
en el caso Palau «se esclarezcan definitivamente lo antes posible».
La sesión de la vista oral con las declaraciones de los dos primeros encau-

Mordidas a CDC
Ferrovial pagaba una comisión del 4% del coste del
contrato de la obra pública adjudicada: el 2,5% para
CDC, el 1% para Millet y el 0,5% para Jordi Montull
Millet era «el jefe»
Gemma Montull aseguró que, pese a ser la directora
financiera, su «grado de autonomía» era «nulo» ya que
Millet «controlaba absolutamente todo»
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sados también vino a confirmar el expolio que sufrió la institución cultural
de manos de su presidente durante los
años que se investigan. «Mis órdenes
fueron que los fondos salieran de la
fundación. Ya lo dije en mi declaración
de 2009», confesó Félix Millet.
Así, pese a que este intentó descargar parte de la culpa en su lugarteniente, asegurando que era Jordi Montull el
que llevaba el día a día del Palau de la
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Las frases

FÈLIX MILLET

GEMMA MONTULL

CARLES PUIGDEMONT

«Cuando llegué al Palau estaba a
punto de ser subastado, para
evitarlo se creó la fundación»

«Millet era el jefe supremo,
honorable, le atendían todos los
gobiernos y las personalidades»

«La agenda política del Govern pasa
básicamente por no tener casos de
corrupción política»

EXPRESIDENTE DEL PALAU

EXDIRECTORA FINANCIERA

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

ANÁLISIS

La melodía de la corrupción
era casi perfecta
JAVIER CHICOTE

El caso Palau de la Música merece
un lugar destacado en la historia de
la corrupción de España en general
y de Cataluña en particular. Ayer,
Félix Millet, otrora idolatrado prohombre de la burguesía catalana y
presidente de la Fundación Orfeó
Català-Palau de la Música, le cantó
al juez lo que los investigadores de
la causa cimentaron en varios años
de pesquisas: que el Palau de la Música cobraba las mordidas de las adjudicaciones de obras públicas y las
desviaba a Convergència Democrática de Catalunya.
La verdad es que habían diseñado un sistema corrupto casi perfecto. Tan bueno era que la empresa
pagadora, Ferrovial, ganó las licitaciones de la construcción de la Ciudad de la Justicia y de la Línea 9 del
metro de Barcelona porque presentó la mejor oferta. El juez Josep Maria Pijuan constató hace unos años
que las obras estaban bien adjudicadas.
Los investigadores escrutaron
los concursos públicos y eran perfectos. Se impuso quien más preparado estaba para acometer las obras.
Tradicionalmente, en concursos
amañados, se observan las manipulaciones de los pliegos, de las puntuaciones, para que gane quien ha
puesto los sobornos, pero aquí no.
Tampoco en el Palau estaban los
maletines con dinero negro, sino
que la mordida tenía una apariencia de perfecta legalidad. Desde Fe-

Millet, ayer, entrando en la
Ciudad de la Justicia para
declarar

rrovial aseguran que los actos del
Palau que patrocinaron existieron,
se celebraron. Y así fue. ¿Por qué
decidieron patrocinar la institución
cultural? «Porque queríamos abrir
mercado en Cataluña, que nos conocieran», dicen desde la constructora. Chapeau.
Toda la maquinaria estaba perfectamente engrasada y los sobornos transitaban por el puente de
plata del Palau, que ejercía de trinchera entre el contratista y el partido que controlaba la adjudicación
de las obras. El cuatro por ciento
del contrato se entregaba al Palau,
y los dueños del peaje de ese puente (los peajes, tan catalanes...), Millet y Montull, se quedaban un 1,5
por sus servicios y entregaban el
resto a la fundación del partido, la
Ramón Trias Fargas (hoy CatDem),
un segundo intermediario que alejaba un poco más al constructor del
político.
La verdad es que, si te paras a
analizar el caso, reparas en un hecho nada baladí: estas licitaciones
se produjeron justo en la recta final
de la presidencia de Jordi Pujol. ¡Eureka! Llevaban tanto tiempo robando que habían sofisticado el 3% hasta límites muy complejos. Era ideal,
pensaban. Pero no hay crimen perfecto. Millet y Montull anotaron los
pagos y la ruta que los millones debían seguir hasta las arcas de CDC,
y esas libretas fueron intervenidas.
Por muy bien adjudicada que estuviera la obra, había delito. Por la
parte política, me dicen que Daniel
Osácar, el entonces tesorero de CDC,
se va comer lo que le caiga. No va a
delatar a los jefes políticos «porque
es un patriota».

INÉS BAUCELLS

Música, Millet ratificó de una en una las
acusaciones que el fiscal puso sobre la
mesa: lucro ilícito personal, facturas falsas, viajes de ocio particulares y salidas
de dinero en efectivo sin justificar.
Todo a costa de las cuentas del Palau de la Música y de forma incontrolada por sus inferiores, entre los que
se situaba Rosa Garicano, exdirectora
general del Palau, imputada también,
y a quien los dos encausados que de-

clararon ayer intentaron exculpar de
sus responsabilidades.

Delitos no prescritos
Félix Millet solo negó su implicación
–también Gemma Montull– en las acusaciones sobre las supuestas irregularidades con Hacienda y los pagos del
IVA de diversas actividades.
Por su parte, Gemma Montull quiso quiso dejar claro que «el jefe» del
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Palau era «el señor Millet» y que no se
hacía nada, ni se pagaba nada, ni se
movía un papel, sin su visto bueno,
pese a que ella era la que figuraba como
directora financiera. «Mi grado de autonomía era nulo, al igual que la de mis
compañeros. Millet controlaba absolutamente todo, nadie tenía poder de
decisión. Yo no tenía firmas en los bancos, ni poderes», añadió durante su
declaración.El tribunal que juzga este

caso desestimó las peticiones de prescripción de los delitos de algunos de
los imputados, entre ellos la del propio Osàcar.
De esta manera, hoy sigue el juicio
con la declaración de Jordi Montull.
En total quedan quince procesados
–dos vincuados a Ferrovial–. El monto total que se investiga, según el fiscal, superaría los 22 millones de euros.
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CORRUPCIÓN NACIONALISTA CONFIRMADA
Las declaraciones de Millet y Montull,
reconociendo las mordidas en favor
de CDC, retratan a una clase nacionalista que,
insaciable, quiere apropiarse de la identidad
de Cataluña tras quedarse con el dinero

L

AS declaraciones de Fèlix Millet y de Gemma Montull
en el juicio oral por el «caso Palau» han hecho buena
aquella sentencia de Pasqual Maragall a Artur Mas:
«Tienen un problema que se llama 3 por ciento». Tanto Millet, quien fuera presidente del Palau de la Musica, como
Montull, hija del director administrativo del Palau, reconocieron ayer que Convergència Democràtica cobró comisiones de
la constructora Ferrovial, lo que esta empresa ha negado, a
cambio de adjudicaciones de contratos de obra pública. Según
Millet, la empresa abonaba el 4 por ciento del coste de la obra.
El 2,5 por ciento era para el partido, el 1 por ciento para Millet
y el 0,5 por ciento para Jordi Montull. Millet, aunque impreciso en algunas respuestas, vinculó directamente los cobros ilegales con los tesoreros convergentes, Carles Torrent y Daniel
Osàcar.
La gravedad de estas declaraciones, que son fiables en la
medida en que quienes las hacen reconocen haber delinquido, es que se clavan en el corazón del nacionalismo burgués
catalán y destapan un estado de pacífica corrupción sosteni-

da por la clase política nacionalista y un sector cualificado de
la sociedad catalana. Este ha sido el fermento del actual proceso separatista en Cataluña que, por lo pronto, se ha saldado
con la desaparición de las opciones de la clase media nacionalista –CDC y Unió Democrática– y con su progresiva absorción por fuerzas políticas de izquierda radical o extrema, como
ERC y la CUP. La tormenta judicial que se abate sobre el nacionalismo, con casos de corrupción económica y corrupción política, revela la situación de una clase nacionalista que quiso
apropiarse de la identidad de Cataluña, y que ha convertido el
desafío al Estado en su suicidio como representantes de la moderación burguesa catalana.
Los ciudadanos catalanes deben darse por aludidos de la
realidad que se dibuja en los tribunales de Justicia, porque ante
este escenario de corrupción, por un lado, y de radicalización
de izquierda, por otro, la independencia es la peor opción para
su desarrollo como sociedad moderna y democrática. Las investigaciones judiciales de los casos de corrupción en Cataluña no son una agresión a Cataluña, ni una respuesta política
al proceso separatista. Son las explosiones de un estado de degradación ética inocultable. Millet y Montull no son agentes
del Gobierno central captados para desprestigiar al nacionalismo catalán. Forman parte de ese fondo de corrupción acumulado por un régimen político que no supo distinguir entre
su ideología y Cataluña y que ahora rompe con sus viejas lealtades para ofrecer el retrato de una mafia nacionalista.

AGUJEROS DE LA CIA: EL ESPÍA, OTRA VEZ ESPIADO

L

A presunta batería de archivos secretos que ha publicado
el portal WikiLeaks pone de manifiesto las sofisticadas herramientas tecnológicas que emplea la CIA para llevar a cabo
la siempre opaca y delicada actividad de espionaje e información que tales agencias tienen encomendadas para el cumplimiento de su misión, pero también que el complejo juego de la
geopolítica, la defensa y el equilibrio internacional se desarrolla sobre el mismo tablero que en el pasado, solo que con piezas diferentes. Los documentos filtrados revelan cómo opera
la agencia norteamericana para hacerse con el control de móviles, ordenadores y televisores con el fin de obtener datos e incluso usarlos como micrófonos encubiertos. Aunque pueda sonar a ciencia ficción, la revolución tecnológica se extiende a todos los ámbitos, dando lugar a nuevas prácticas y conceptos,
como el «ciberespionaje» o la denominada «guerra digital».

Lo que siempre cabe exigir a este tipo de organismos es el
debido control y rendimiento de cuentas ante las autoridades
competentes para cumplir de forma eficaz su cometido, que no
es otro que garantizar la seguridad nacional, ajustándose a los
estándares establecidos. Conviene recordar que en el campo
de la geopolítica internacional actúan múltiples potencias con
intereses contrapuestos y enfrentados. No es casual la excelente relación de Rusia con el prófugo Assange, fundador de WikiLeaks, ni la protección que el Kremlin depara al exagente de
la CIA Snowden, acusado de revelación de secretos, ni el apoyo otorgado a la soldado Manning, condenada a prisión en
EE.UU. por filtrar miles de documentos clasificados a ese portal. El posicionamiento de Rusia en esta materia no es una cuestión baladí, como tampoco lo son los enormes agujeros de la
CIA, un problema mayor para la primera potencia mundial.
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ANÁLISIS

La melodía de la corrupción
era casi perfecta
JAVIER CHICOTE

entrando en la
la Justicia para
declarar

El caso Palau de la Música merece
un lugar destacado en la historia de
la corrupción de España en general
y de Cataluña en particular. Ayer,
Félix Millet, otrora idolatrado prohombre de la burguesía catalana y
presidente de la Fundación Orfeó
Català-Palau de la Música, le cantó
al juez lo que los investigadores de
la causa cimentaron en varios años
de pesquisas: que el Palau de la Música cobraba las mordidas de las adjudicaciones de obras públicas y las
desviaba a Convergència Democrática de Catalunya.
La verdad es que habían diseñado un sistema corrupto casi perfecto. Tan bueno era que la empresa
pagadora, Ferrovial, ganó las licitaciones de la construcción de la Ciudad de la Justicia y de la Línea 9 del
metro de Barcelona porque presentó la mejor oferta. El juez Josep Maria Pijuan constató hace unos años
que las obras estaban bien adjudicadas.
Los investigadores escrutaron
los concursos públicos y eran perfectos. Se impuso quien más preparado estaba para acometer las obras.
Tradicionalmente, en concursos
amañados, se observan las manipulaciones de los pliegos, de las puntuaciones, para que gane quien ha
puesto los sobornos, pero aquí no.
Tampoco en el Palau estaban los
maletines con dinero negro, sino
que la mordida tenía una apariencia de perfecta legalidad. Desde Fe-

rrovial aseguran que los actos del
Palau que patrocinaron existieron,
se celebraron. Y así fue. ¿Por qué
decidieron patrocinar la institución
cultural? «Porque queríamos abrir
mercado en Cataluña, que nos conocieran», dicen desde la constructora. Chapeau.
Toda la maquinaria estaba perfectamente engrasada y los sobornos transitaban por el puente de
plata del Palau, que ejercía de trinchera entre el contratista y el partido que controlaba la adjudicación
de las obras. El cuatro por ciento
del contrato se entregaba al Palau,
y los dueños del peaje de ese puente (los peajes, tan catalanes...), Millet y Montull, se quedaban un 1,5
por sus servicios y entregaban el
resto a la fundación del partido, la
Ramón Trias Fargas (hoy CatDem),
un segundo intermediario que alejaba un poco más al constructor del
político.
La verdad es que, si te paras a
analizar el caso, reparas en un hecho nada baladí: estas licitaciones
se produjeron justo en la recta final
de la presidencia de Jordi Pujol. ¡Eureka! Llevaban tanto tiempo robando que habían sofisticado el 3% hasta límites muy complejos. Era ideal,
pensaban. Pero no hay crimen perfecto. Millet y Montull anotaron los
pagos y la ruta que los millones debían seguir hasta las arcas de CDC,
y esas libretas fueron intervenidas.
Por muy bien adjudicada que estuviera la obra, había delito. Por la
parte política, me dicen que Daniel
Osácar, el entonces tesorero de CDC,
se va comer lo que le caiga. No va a
delatar a los jefes políticos «porque
es un patriota».

INÉS BAUCELLS

taron exculpar de
des.

Palau era «el señor Millet» y que no se caso desestimó las peticiones de presP.56
hacía nada, ni se pagaba nada, ni se cripción de los delitos de algunos de
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Miquel González/Shooting

LA SESIÓN DE
CONTROL AL
PRESIDENT
transcurrió
en paralelo a
la explosiva
confirmación de
Fèlix Millet ante
los tribunales de
la financiación
irregular de
Convergència a
través del Palau
de la Música

Puigdemont se inhibe del «caso Palau»
y se centra en buscar vías para el referéndum
Clamor de los grupos de la oposición para que el Govern haga caso del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias
Marcos PARDEIRO - Barcelona

«No hay bandera «estelada» suficientemente grande para tapar la
corrupción», concidieron ayer en
decirle PP y Ciutadans a CDC y a
la nueva CDC (PDeCAT) poco
después de que Fèlix Millet confirmara ante los tribunales lo que
era un secreto a voces: Convergència se financió de forma irregular obteniendo comisiones por
adjudicar obra pública y el Palau
de la Música hizo de mediador.
Las explosivas declaraciones de
Millet se produjeron en paralelo a
la sesión de control al presidente
de la Generalitat en el Parlament
de Cataluña y Carles Puigdemont
pudo zafarse del escándalo con
una leve referencia a la necesidad
de respetar la presunción de inocencia.
«¿Estamos de acuerdo en que
no permitiremos que nadie blanquee corrupción con el proceso
independentista?», le preguntó la
diputada de la CUP Anna Gabriel.
Y el presidente de la Generalitat
dijo que sí, que estaba de acuerdo.
Ahora bien, Puigdemont prefirió

PROTESTA DE
LOS MOSSOS EN
EL PARLAMENT
Decenas de agentes de
los Mossos d’Esquadra
protagonizaron ayer
una sonora protesta en
el Parlament por el
«incumplimiento de los
acuerdos firmados» por
el Govern. Lo hicieron
aprovechando la sesión
plenaria para que los
diputados «conozcan el
conflicto que el cuerpo
de Mossos d’Esquadra
mantiene contra la
Administración», y
avisaron de que no
ejarán de protestar
hasta que se solucione
la situación. Se
concentraron con
tambores, silbatos y
megáfonos tras una
gran pancarta con el
mensaje «Mossos en
lluita».

no ahorrarse la prudencia de rigor
en su réplica a Gabirel: «Yo no
banalizaré el concepto de presunción de inocencia. Usted lo ha
hecho. Pero es muy peligroso
construir una sociedad en la que
partimos de la sospecha permanente y del infundio antes de que
se judicializar un proceso. hacemos caso a los procesos judiciales,
aceptamos los resultados».
Por lo demás, Puigdemont
pudo centrar la sesión de control
en el tema inevitable de la política
catalana, el referéndum de autodeterminación, y en las vías para
convocarlo después del revés del
Consejo de Garantías Estatutarias, que consideró inconstitucional la disposición 31 de los presupuestos en la que se menciona su
convocatoria.
Los grupos de la oposición le
recordaron al presidente de la
Generalitat que la advertencia
sobre la inconstitucionalidad de
sus planes no procede de ninguna
institución estatal, sino de una
catalana. Pero Puigdemont no
pareció particularmente preocupado a pesar de que la CUP le
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exige no tocar la redacción del
proyecto presupuestaria.
Puigdemont consideró que el
dictamen «quizás ha cuestionado
la poesía» de la disposición presupuestaria, pero «ha avalado toda
la prosa», en referencia a que no
cuestiona la partida de 5,8 millones de euros destinada a procesos
electorales.
Sin desvelar si finalmente Junts
pel Sí (JxSí) mantendrá la disposición cuestionada, como exige la

PUIGDEMONT
ASEGURA QUE NO
DESOIRÁ EL DICTAMEN
DEL CONSEJO
DE GARANTÍAS

EL PRESIDENT,
SOBRE EL BUCLE
DEL «PROCÉS»: «EL
HÁMSTER HA SALIDO
DE LA RUEDA»

CUP, o bien optará por suprimirla
o cambiarla, Puigdemont garantizó que lo que se aprobará finalmente irá «en el sentido que
quiere el Parlament» y mantendrá
un «respeto absoluto» al Estatut.
«Encontraremos la manera de
cumplir lo que recomienda el
Consejo de Garantías Estatutarias
salvando la prosa», dijo.
Para dejar claro que el proceso
soberanista entra en su fase decisiva, Puigdemont modificó la
metáfora del hámster dando vueltas a una rueda, que a menudo
que suele emplear para referirse a
los debates en bucle sobre el camino hacia la independencia: «El
hámster ha salido de la rueda».
En cambio, tanto Catalunya Sí
Que Es Pot como Ciudadanos, el
PSC y el PP cargaron contra la reforma del reglamento del Parlament impulsada por Junts pel Sí
(JxSí), que quiere hacer posible
una tramitación exprés de las
llamadas leyes de desconexión.La
oposición denunció en este sentido el intento de realizar la desconexión con España «por la
puerta de atrás».

de sortida d’una novel·la de 276
pàgines, Un home cau, que avui
surt a la venda, editada per Rosa
dels Vents. És el començament
d’una cursa literària, en aquest
cas a quatre mans.
Diem començament perquè la
novel·la encara no ha corregut però Basté i Artigau diuen que s’ho
han passat tan bé escrivint-la que
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moltíssim, escriure. Però jo
Per Artigau, el títol condensa
bé molt,
de què parla, perquè és literal soc un comunicador, jo reivindico
(un home cau) (per l’espigó) i me- la comunicació, perquè les histò-

nitidesa la veu de cadascun: la de
Basté qui l’ha sentit a la ràdio i la
d’Artigau per descart. “Us deveu
pensar –va exclamar ahir el locutor– que ell és el negre i que jo hi
he posat la firma, però no. Tinc
moltes hores mortes, a l’AVE,
sense wifi, i als avions, els estius...
Per a mi ha estat més fàcil que no
em pensava; per a en Marc ha estat pitjor: el caos soc jo”.

repertori operístic, amb la impecable companyia del pianista (algun
savi se’n va anar dient que Deutsch
no era bo més que per al lied, cosa
que va quedar ràpidament desmentida). Hi va haver sorpreses, però,
en observar que en l’ària del segon
actedeLatraviataBeczalaesvasaltar la cabaletta O mio rimorso que
figurava en el programa. El tenor va
repetir l’èxit immens del seu Pourquoi me réveiller que havia cantat
dins de l’òpera Werther fa poc al Liceu, i va fer sentir tota l’elegància de
l’ària de Roméo et Juliette de Gounod, amb el seus si naturals de gran
qualitat. Menys afortunat va resultar el seu intent de seguir amb fide-

litat el final de l’ària de la Flor de la
Carmen deBizet,queexigeixl’apianament en l’agut final, que Beczala
només va aconseguir d’una manera
insegura, potser l’únic moment
conflictiudetotalasevaactuació.Li
falta també una perfecció en la pronúncia dels mots italians, però això
tindrà sens dubte fàcil solució. El
recital va ser, d’altra banda, un tast,
en les dues darreres àries, dels títols
que prepara per a ben aviat.
Acabat el recital, va cantar una
bonica cançó polonesa i tres àries
més davant la insistència del públic
per aconseguir perllongar una mica
més el magnífic recital que els dos
artistes van oferir.

CRÍTICA D’ÒPERA

Sensació de pau
GransVeus
Intèrprets: Piotr Beczala, tenor;

Helmut Deutsch, piano.

Lloc i data: Palau de la Música

Catalana (7/III/2017)
ROGER ALIER

Veure en escena el tenor Piotr Beczala em va infondre sensació de
pau. Amb el seu posat serè, el seu

somriure simpàtic, una mica com
de pagès polonès després d’una bona collita, infonia sensació de pau.
Sentint-lo enfocar un recital de lieder en la llengua dels que van ser
tants anys enemics del seu país, feia
pensar que finalment hem entrat ja
profundament en un nou segle en el
qual, almenys a Europa, ja no són
possibles les terribles incidències
d’aquell passat espantós.
Els lieder de Schumann els va dir
amb elegància i matisos acurats,

amb el pulcre acompanyament pianístic de Helmut Deutsch, especialista en el gènere que va donar el relleu adequat a la part instrumental.
Piotr Beczala va lluir la seva veu
d’una rara homogeneïtat, d’una bellesa tímbrica inusual, d’una elegància en el cant i amb capacitat de
transmetre una sensació d’interpretació sense perills vocals, de facilitat en l’emissió i d’un bon gust
innat en l’elaboració del discurs
musical.
Un Palau que, sorprenentment,
no estava pas ple del tot, malgrat la
categoria dels intèrprets, va aclamar la fi del cicle schumannià i a la
segona part el tenor va abordar el
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io del Palau comisiones
del 4%: «2,5% para CDC,
0,5% para Montull»
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libran su pulso
sin una llamada
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LA CORRUPCIÓN DEVORA EL «PROCÉS»

L

a declaración de ayer de Fèlix Millet
en el juicio del «caso Palau» va a
suponer un antes y un después en la
historia de CDC, el partido que gobernó en
Cataluña durante 23 años ininterrumpidos de la mano de Jordi Pujol, su fundador
y patriarca del nacionalismo, y seis años
más con Artur Mas, más uno con una
coalición de conveniencias a punto de
resquebrajarse. Millet, que fue presidente
del Palau de la Música, ha admitido que
CDC recibió dinero de constructoras, a
través de la mediación del teatro, a cambio
de adjudicarles obra pública. Esta declaración avala la investigación judicial sobre la
ﬁnanciación ilegal de Convergència, a
través de un sistema conocido como el
«3%», que ha pasado a ser el símbolo del
entramado político-ﬁnanciero del partido,
de su poder y de los silencios tejidos a su
alrededor, pero que, según avanza el
proceso, se está revelando como un
método de recaudación millonario,
incluso más de lo que se esperaba. Millet
no tuvo reparos en detallar cómo funcionaba el sistema: el total del «impuesto» era
del 4%, de los que un 2,5% iban para CDC,
el 1% para él y el 0,5% restante a su mano
derecha, Jordi Montull. El propio presidente del Palau entregaba personalmente el
dinero al entonces tesorero del partido y,
tras su fallecimiento, fue Montull quien se
lo daba a su sucesor, Daniel Osácar, que
está también procesado. La entrega podría
hacerse también a través de facturas falsas

o donaciones a la fundación Trías Fargas.
Es decir, hablamos de un sistema muy
perfeccionado. Se entiende ahora que,
dada la situación, la defensa del partido
nacionalista haya renunciado a 36 testigos,
todos ellos altos cargos de la Generalitat,
en su mayoría del último gobierno de
Pujol, y miembros de las mesas de
contratación de las obras que debían
explicar el paradero de 6,6 millones de
euros en concepto de comisiones. Muy
revelador para comprender el espíritu
depredador de los
dirigentes del Palau son
las comisiones que
Millet reconoció que
recibía y empleó en
gastos privados y otros
ostentosos usos que ni
siquiera escondía, lo que
sitúa este caso de
corrupción en un
paradigma de la complicidad o desidia de las
administraciones representadas en el
patronato de esta ilustre institución,
baluarte del catalanismo. Con el reconocimiento de buena parte de las acusaciones
de la Fiscalía, está claro que Millet ha
señalado directamente a los dirigentes de
CDC, que deben dar explicaciones de
manera inmediata de su papel en este
entramado. Ya no vale la transmutación de
la vieja Convergència en un nuevo partido,
el PDeCAT, para ocultar sus responsabili-

dades y borrar las huellas de un pasado
que ahora resulta vergonzoso. Ni tampoco
vale echar mano de un victimismo que,
conocida la impunidad con la que se ha
saqueado el Palau –estamos hablando de
más de 22 millones desaparecidos–, sería
esperpéntico, acusando, cómo no, al
Estado de orquestar una campaña contra
el independentismo del que ellos, precisamente ahora, se han convertido en sus
líderes más irredentos. De nada sirve decir
que les «repugna» la corrupción, si al frente
del mayor desafío al
Estado de Derecho que
vive Cataluña está quien
fuera el líder de CDC,
Artur Mas. El ex presidente está en el punto de
mira y desde la oposición se ha pedido ya su
comparecencia en el
Parlament. El ciclo político de CDC acabó
cuando Mas llevó al
partido que le legó Pujol –también bajo la
sombra de la corrupción familiar– a la
ruina, pero las revelaciones del «caso
Palau» hacen insostenible que Mas y los
dirigentes de Convergència persistan en su
intento de conducir a Cataluña a un
enfrentamiento directo contra el Estado,
sin importarles las consecuencias en la
convivencia civil, sólo defendiendo los
intereses más oscuros de un partido
acosado por la corrupción.

PODEMOS DESMONTA LA CULTURA EN MADRID

L

a escandalera provocada en la
presentación de la nueva imagen de
las antiguas Naves del Español en el
Matadero de Madrid ha sido un capítulo
más en la desabrida trayectoria de la
política cultural del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de la capital. Más allá
del torpe e impresentable estropicio
provocado por la delegada de Cultura,
Celia Mayer, con la retirada de los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal a dos
salas del centro, corregidas en horas ante

la polvareda provocada por el atropello, o
de que se haya fulminado el teatro del
Matadero, está la decisión política de
Manuela Carmena y los cabecillas
populistas de su equipo de practicar la
política de tierra quemada con lo mucho y
bueno que se realizó desde el Consistorio
capitalino por la Cultura con otras
administraciones, sin que el sectarismo ni
la ideología condicionaran la gestión
como ahora hasta arrinconar la calidad, el
talento, la profesionalidad y el interés

P.60

público. La agresión a las Artes Escénicas
desde el populismo gobernante se
maniﬁesta en la oquedad que transmiten
hoy las otrora instituciones de prestigio
como el Teatro Español, el Price y el
Matadero con el Fernán Gómez de
camino. Madrid no se merece que el
populismo gobernante descoyunte
deﬁnitivamente un patrimonio cultural
medular y, en este punto, el PSOE no
puede seguir como comparsa en este
manejo insalubre de un bien común.
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EDITORIALES

LA CORRUPCIÓN DEVORA EL «PROCÉS»

L

a declaración de ayer de Fèlix Millet
en el juicio del «caso Palau» va a
suponer un antes y un después en la
historia de CDC, el partido que gobernó en
Cataluña durante 23 años ininterrumpidos de la mano de Jordi Pujol, su fundador
y patriarca del nacionalismo, y seis años
más con Artur Mas, más uno con una
coalición de conveniencias a punto de
resquebrajarse. Millet, que fue presidente
del Palau de la Música, ha admitido que
CDC recibió dinero de constructoras, a
través de la mediación del teatro, a cambio
de adjudicarles obra pública. Esta declaración avala la investigación judicial sobre la
ﬁnanciación ilegal de Convergència, a
través de un sistema conocido como el
«3%», que ha pasado a ser el símbolo del
entramado político-ﬁnanciero del partido,
de su poder y de los silencios tejidos a su
alrededor, pero que, según avanza el
proceso, se está revelando como un
método de recaudación millonario,
incluso más de lo que se esperaba. Millet
no tuvo reparos en detallar cómo funcionaba el sistema: el total del «impuesto» era
del 4%, de los que un 2,5% iban para CDC,
el 1% para él y el 0,5% restante a su mano
derecha, Jordi Montull. El propio presidente del Palau entregaba personalmente el
dinero al entonces tesorero del partido y,
tras su fallecimiento, fue Montull quien se
lo daba a su sucesor, Daniel Osácar, que
está también procesado. La entrega podría
hacerse también a través de facturas falsas

o donaciones a la fundación Trías Fargas.
Es decir, hablamos de un sistema muy
perfeccionado. Se entiende ahora que,
dada la situación, la defensa del partido
nacionalista haya renunciado a 36 testigos,
todos ellos altos cargos de la Generalitat,
en su mayoría del último gobierno de
Pujol, y miembros de las mesas de
contratación de las obras que debían
explicar el paradero de 6,6 millones de
euros en concepto de comisiones. Muy
revelador para comprender el espíritu
depredador de los
dirigentes del Palau son
las comisiones que
Millet reconoció que
recibía y empleó en
gastos privados y otros
ostentosos usos que ni
siquiera escondía, lo que
sitúa este caso de
corrupción en un
paradigma de la complicidad o desidia de las
administraciones representadas en el
patronato de esta ilustre institución,
baluarte del catalanismo. Con el reconocimiento de buena parte de las acusaciones
de la Fiscalía, está claro que Millet ha
señalado directamente a los dirigentes de
CDC, que deben dar explicaciones de
manera inmediata de su papel en este
entramado. Ya no vale la transmutación de
la vieja Convergència en un nuevo partido,
el PDeCAT, para ocultar sus responsabili-

dades y borrar las huellas de un pasado
que ahora resulta vergonzoso. Ni tampoco
vale echar mano de un victimismo que,
conocida la impunidad con la que se ha
saqueado el Palau –estamos hablando de
más de 22 millones desaparecidos–, sería
esperpéntico, acusando, cómo no, al
Estado de orquestar una campaña contra
el independentismo del que ellos, precisamente ahora, se han convertido en sus
líderes más irredentos. De nada sirve decir
que les «repugna» la corrupción, si al frente
del mayor desafío al
Estado de Derecho que
vive Cataluña está quien
fuera el líder de CDC,
Artur Mas. El ex presidente está en el punto de
mira y desde la oposición se ha pedido ya su
comparecencia en el
Parlament. El ciclo político de CDC acabó
cuando Mas llevó al
partido que le legó Pujol –también bajo la
sombra de la corrupción familiar– a la
ruina, pero las revelaciones del «caso
Palau» hacen insostenible que Mas y los
dirigentes de Convergència persistan en su
intento de conducir a Cataluña a un
enfrentamiento directo contra el Estado,
sin importarles las consecuencias en la
convivencia civil, sólo defendiendo los
intereses más oscuros de un partido
acosado por la corrupción.

PODEMOS DESMONTA LA CULTURA EN MADRID

L

a escandalera provocada en la
presentación de la nueva imagen de
las antiguas Naves del Español en el
Matadero de Madrid ha sido un capítulo
más en la desabrida trayectoria de la
política cultural del equipo de gobierno
del Ayuntamiento de la capital. Más allá
del torpe e impresentable estropicio
provocado por la delegada de Cultura,
Celia Mayer, con la retirada de los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal a dos
salas del centro, corregidas en horas ante

la polvareda provocada por el atropello, o
de que se haya fulminado el teatro del
Matadero, está la decisión política de
Manuela Carmena y los cabecillas
populistas de su equipo de practicar la
política de tierra quemada con lo mucho y
bueno que se realizó desde el Consistorio
capitalino por la Cultura con otras
administraciones, sin que el sectarismo ni
la ideología condicionaran la gestión
como ahora hasta arrinconar la calidad, el
talento, la profesionalidad y el interés
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público. La agresión a las Artes Escénicas
desde el populismo gobernante se
maniﬁesta en la oquedad que transmiten
hoy las otrora instituciones de prestigio
como el Teatro Español, el Price y el
Matadero con el Fernán Gómez de
camino. Madrid no se merece que el
populismo gobernante descoyunte
deﬁnitivamente un patrimonio cultural
medular y, en este punto, el PSOE no
puede seguir como comparsa en este
manejo insalubre de un bien común.
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Millet conﬁesa la ﬁnanciación ilegal
de CDC y rompe al bloque soberanista
Admite en el juicio del Palau comisiones
de obra pública del 4%: «2,5% para CDC,
1% para mí y 0,5% para Montull»

EDITORIAL

LA CORRUPCIÓN
DEVORA EL PROCÉS

ERC reconoce que no descarta romper
la coalición de JxSí y la CUP fuerza la
comparecencia de Mas en el Parlament P.14

Dani Gago

Rubalcaba urdió
el pacto para
que Ollero no
presidiera el TC
El PSOE bloquearía la
renovación si se elegía al
magistrado conservador P.16

Detenido por estafa y
blanqueo un hombre
que recaudó dinero
para tratarse de 2.000
tumores P.37
Los estibadores se dan
más tiempo para
negociar y desconvocan
las tres primeras
jornadas de huelga P.29

Girauta, Hernando, Montero y Garzón, unidos para presentar una comisión que investigue al PP

Ciudadanos explora la «mayoría alternativa»
El pulso que libran Rajoy y Rivera desde la
imputacióndelpresidentedeMurciatuvoayer
su episodio más duro. Por la mañana, el líder
de Cs afeó al presidente su «cara dura» al no
apoyar el PP una comisión de investigación

Rajoy y Rivera
libran su pulso
sin una llamada

sobresusﬁnanzas.ElPPleinsistióenquehabía
que abrirla al resto de partidos. Por la tarde se
produjolaimagendeloqueyaseconocecomo
«la venganza», al unirse Ciudadanos a PSOE y
Podemos contra su «socio». P.18

Declara el ex tesorero del PP de Madrid por nuevas pruebas de la Púnica P.20
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ANTE EL TRIBUNAL. La jornada de ayer del
juicio sobre el «caso Palau» se centró en la
declaración de Millet que necesitó auriculares
por sus problemas auditivos

LA CONFESIÓN
Millet: «Había
comisiones
ilegales hacia
CDC por obras
ilegales»
El ex presidente del Palau de la Música
declara que entre él, el partido y su ex mano
derecha, Jordi Montull se quedaban un 4
por ciento de la mordida. Gemma Montull
conﬁrma esta versión sobre la formación

Joan PLANES - Barcelona

No defraudó. En una de las comparecencias judiciales más esperadas en los últimos años en Cataluña, el ex presidente del Palau
de la Música de Barcelona, Fèlix
Millet, confesó casi todo el expolio
de las cuentas de la entidad, que
pueden ascender a unos 30 millones de euros. Pero lo más importante fue que conﬁrmó las comisiones que recibía CDC por parte
de una constructora, a través del
mismo organismo. De esta manera, apuntó a la ﬁnanciación ilegal
de la antigua Convergència.
A diferencia de lo que confesó
en septiembre de 2009, cuando
no dijo nada de este partido, ayer
cambió su relato ante el ﬁscal. No
dudó en admitir que la constructora pagaba comisiones al Palau,
que se derivaban hacia CDC, a
cambio de la adjudicación de
obras públicas. Millet explicó que

de estos pagos, un 2,5 por ciento
iba para el partido, un 1 por ciento para él, y un 0,5 por ciento para
su ex mano derecha en el Palau,
el ex director administrativo Jordi Montull.
CAMBIO DE ESTRATEGIA

Con las declaraciones de Millet y
de la ex directora ﬁnanciera del
Palau Gemma Montull, el juicio
vivió su primera jornada importante. El ﬁscal pide 27 años de
cárcel para Millet y Jordi Montull,
y 26 y medio para Gemma Montull. No obstante, al parecer, el ex
director administrativo habría
llegado a un pacto con la Fiscalía
para rebajar la pena de su hija
hasta los dos años, lo que no conllevaría condena de prisión.
Este pacto consistía en que
Jordi Montull revelase información sobre CDC, pero un cambio
a última hora de las declaraciones
permitió que Millet declarara

primero, lo que cambió las estrategias. El ex presidente del Palau
conﬁrmó los acuerdos entre la
formación y la empresa, pero,
pese a las preguntas del ﬁscal, no
reveló las personas del partido
que conocían estas comisiones.
Sólo reconoció un nombre, que
salía en sus anotaciones. «¿Quién
es Daniel?», preguntó el ﬁscal.
«Daniel Osàcar», respondió Millet, en referencia al ex tesorero de
CDC y presente en la sala, en calidad de acusado. Piden seis años
de cárcel para él, y será uno de los
próximos en declarar, seguramente el viernes. Será una comparecencia importante.
Millet habló del anterior tesorero de CDC, Carles Torrent, que
falleció en 2005, y de Osácar. Llegó
a asegurar que se llevaban dinero
en efectivo desde el Palau para
entregarlo a Convergència. Lo
importante es que, por primera
vez, Millet delató a CDC en sus

P.63

LOS PAGOS SE
HACÍAN EN EFECTIVO,
FACTURAS FALSAS E
INCLUSO DONACIONES
A UNA FUNDACIÓN
declaraciones. Un hecho que
puede dejar tocada a la formación, y ayer ya hubo reacciones a
nivel político, más que nada porque parece una continuación de
todo el asunto del 3 por ciento.
Según el ﬁscal, Emilio Sánchez
Ulled, los pagos se hacían a través
de dinero en efectivo, facturas
falsas e incluso donaciones a la
Fundación Trias Fargas.
Según reconoció Millet, él era el
intermediario entre la empresa y
Convergència. Todo se escondía
bajo una especie de «patrocinio»
que la constructora entregaba a la

entidad, como muchas otras
compañías. No obstante, Millet
señaló que desconoce si, al margen de sus ex tesoreros –Torrent y
Osàcar– había alguien en CDC
que supiera de estas comisiones.
Al margen de lo relacionado con
el partido, Millet también confesó
lo que había reconocido en 2009.
En ese momento dijo haber saqueado poco más de tres millones
de las cuentas del Palau, pero el
ﬁscal volvió a elevar la cifra en 23
millones. Millet admitió el desfalco, en diferentes conceptos, como
viajes a diferentes sitios, muchos
de ellos lejanos, con secretarias y
familias incluidas, también obras
particulares en su casa de
L’Ametlla del Vallès y la boda de su
hija Clara.
Durante su larguísima declaración ante el ﬁscal, Millet repitió
decenas de veces la frase «no me
acuerdo». Sin embargo, recuperó
por completo la memoria ante las
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ERC pone en
del pacto de

Los republicanos no hacen
admiten que la corrupción
Toni BOLAÑO - Barcelona

LAS CLAVES
COMISIONES

Los acusados conﬁrmaron
la ﬁnanciación ilegal a las
arcas de CDC.

BENEFICIO

Eran el 2,5 % para CDC, 1
% para Millet y % 0,5 para
Jordi Montull.

LAS CUENTAS

Millet admitió un expolio
total al Palau para asuntos
particulares.

BONUS EXTRA

Millet y Jordi Montull
se autoadjudicaron
sobresueldos.

P.64

preguntas de su abogado.
Por su parte, Gemma Montull
conﬁrmó en parte las tesis de
Millet, y también implicó a CDC
en el asunto de la ﬁnanciación
ilegal. No obstante, dijo que ella
ingresó en el Palau de la Música
en 2003, y que desconocía que las
comisiones eran para adjudicar
obras públicas. También identiﬁcó al «Daniel» de las famosas
anotaciones como el propio Daniel Osàcar».
A preguntas del ﬁscal, Gemma
Montull, que se emocionó tres
veces, admitió que en su momento, no recriminó nada ni a su padre
ni a Millet por utilizar fondos del
Palau para realizar sus obras particulares y viajes lejanos.
El juicio continuará hoy con la
declaración de Jordi Montull, y
posiblemente, depende de la duración de todo, del ex tesorero de
CDC Daniel Osàcar, y también de
otros testigos.

En el Parlament de Cataluña no
hay gallos, a pesar de que el zoo
de la ciudad está al lado. Si los
hubiera, el gallo hubiera cantado
tras la intervención de Carles
Puigdemont en la sesión de control de la Cámara catalana. Mientras intervenía el presidente de la
Generalitat, llegaron al Parlament
las revelaciones de Fèlix Millet
sobre la ﬁnanciación irregular de
CDC. Las acusaciones del saqueador del Palau corrieron
como la pólvora y, tras ser interpelado, Puigdemont se limitó a
negar a Convergència. Sólo reconoció al PDeCAT.
Las reacciones de ERC y de la
CUP no se hizo esperar. Los cuperos registraron una petición de
comparecencia de Artur Mas y
Germà Gordó, ex secretario general de Presidencia con Mas y actual diputado de Junts pel Sí,
porque consideran un «ﬁcción»
la diferencia marcada por Puigdemont entre CDC y PDeCAT. Bernat Salellas, diputado de la CUP,
fue contundente en sus declaraciones porque hay que «diferenciar el proceso (secesionista) de
los casos de corrupción», añadiendo que «el independentismo
no será utilizado como cobertura
de la corrupción».
ERC SIENTE «ASCO»

ERC no fue tan contundente
como la CUP en su reacción pero
la tensión era muy evidente. El
portavoz del partido, Sergi Sabrià, no puso paños calientes
cuando dijo que «las declaraciones que hemos oído nos generan
rechazo y asco. Estas situaciones
no pueden tener lugar en nuestra sociedad». Un dirigente republicano, preguntado por LA
RAZÓN, decía que «lo veo con
preocupación sincera». Y cuando se le inquirió sobre el futuro
de Junts pel Sí fue lapidario: «No
lo sé».
Las grietas en el soberanismo
gobernante son importantes tras
la declaración de Félix Millet y
Gemma Montull.Ya existían diferencias entre los socios, PDeCAT
y ERC, pero el «caso Palau» ha
elevado la tensión aunque en ERC
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Lluís Foix

s a l’horitzó

tipus dreta-esquerra, consergressista, etcètera, el capitalisper Keynes com un sistema
moral i ineficient. Però augura
var-lo, ja que les alternatives
menys atractives.
no era un socialista, sinó un lirmista impulsat per una actide fons a favor d’un benestar

mmoral i ineficient el
me, però creia que calia
o perquè les alternatives
ara menys atractives

etés als individus viure vides
les seves anàlisis hi ha una
ca inherent. Cal combatre no
nflació, l’atur i la pobresa, sinó
desigualtats. Hi ha bastants
econòmics, ens diu Keynes,
xen l’economia, així com variiques i psicològiques bastant
bles que fan difícils els càlculs
costos racionals” dels escenar. Matematitzar resulta sovint
es complexes realitats huma-

UM-RUM
Monsó

Suecs

ea. La professora els recorda
stin amb monosíl·labs: els suoc comunicatius. Els alumnes
n de la falta d’immersió linno poden practicar per manca
disposats a la conversa.
ra escena: com que els boscos a
n immensos i els suecs surten a
ols, cada setmana se’n perden
r. De manera que s’organitzen
buscadors que surten a fer baap de setmana. És ben bé com
a de Caçadors de bolets, només

ependència
edat són les dues
de la vida sueca,
s Erik Gandini

nes no són mai del tot matematitzables.
Avui Keynes passa per ser més d’esquerres del que probablement era, per la
senzilla raó que moltes vegades els morts
acostumen a ser col·locats més a l’esquerra que els seus correligionaris vius...
potser perquè la vida presenta components que són inequívocament de dretes (en l’àmbit de la socialdemocràcia
alemanya li va passar una cosa semblant
a Eduard Bernstein a començaments del
segle XX). La projecció de les concepcions de Keynes caldria veure-la avui en
l’àmbit internacional, sortint del marc
estatal de la seva Teoria general de l’ocupació, l’interès i el diner (1936).
La veritat es que els humans no entenem gaire bé el complicat món interconnectat que hem creat a través de la
creació del diner, el comerç, la banca,
les inversions transnacionals, etcètera.
Alan Greenspan, antic president de la
Reserva Federal dels Estats Units, afirmava que “el mercat és massa complex
perquè el puguem entendre”. Tot un avís
per als economistes acadèmics obsessionats amb la racionalitat, un perfil que
Keynes no va tenir mai (sobre aquests temes, recomano un llibre recent escrit
amb rigor i estil divulgatiu: Miquel Rubirola, Keynesianismos, Tibidabo Edicions,
2017).
Malgrat la forta incidència social de
la crisi econòmica i financera actual, no
hi ha garanties que no es torni a repetir
properament i per causes semblants. Si
a la manca de certeses sobre el nostre
coneixement de les realitats socioeconòmiques hi juxtaposem la reiterada incapacitat de calcular costos, les conseqüències pràctiques de les decisions polítiques, la diversitat de contextos empírics
i un inevitable pluralisme sobre, per
exemple, quines desigualtats poden considerar-se justes o legítimes –hi ha diferents teories de la justícia socioeconòmica–, ens adonarem de les dificultats
que té pretendre estar molt segurs de les
nostres idees. Bertrand Russell ho expressava així: “Si algú està segur del que
sigui, sens dubte està equivocat, ja que no
hi ha res mereixedor d’una certesa absoluta i tots hauríem de considerar la possibilitat d’afegir un cert element de dubte i
ser capaços d’actuar enèrgicament malgrat aquest dubte”.

que no busquen bolets: sempre hi ha un
suec perdut per buscar.
Al final del documental, Zygmunt
Bauman ens convida a reflexionar sobre
els excessos de la noció d’independència personal. La independència, diu, “és
còmoda i per tant addictiva: quan la tens
en vols més i més” (Bé, no podem oblidar que Bauman ha estat el filòsof de la
modernitat líquida i també va desenvolupar una interessant teoria sobre el temor al vincle i al compromís). Després,
Bauman ens convida a preguntar-nos
sobre el paper que juga l’Estat de benestar en aquest malestar individual. Hem
de concloure que el nivell de benestar
social que han assolit els suecs és en part
responsable d’aquest estat de coses? O
que el benestar social impecable que tan
àvidament desitgem els països del sud
ha de desembocar necessàriament en la
soledat i, per tant, en una altra mena de
malestar més insidiós que el de la misèria? Pot semblar una conclusió precipitada... Però fins ara no hem conegut una
societat que aconsegueixi assolir de forma duradora l’equilibri entre el benestar social i el malestar individual. Bé.
Caldrà esforçar-s’hi més.

Preparar
l’endemà

M

entre Fèlix Millet afirmava davant el tribunal
que jutja el cas Palau que
l’empresa Ferrovial feia
donacions a CDC a canvi d’obra pública, el president Puigdemont confirmava la fuga cap endavant amb la tramitació exprés per a la desconnexió amb
Espanya.
Fèlix Millet va confessar que les comissions que arribaven de Ferrovial
ascendien al 4%, que es repartien entre
CDC, ell mateix i Jordi Montull. Els
detalls sobre la disponibilitat de diners
en efectiu, se suposa que negre, per celebrar casaments, efectuar obres als
domicilis particulars i altres despeses
en viatges de luxe a llocs llunyans, són
allò de menys.
Puigdemont va insistir a celebrar el
referèndum sense tenir en compte que
el Consell de Garanties Estatutàries ha
declarat per unanimitat que és il·legal
perquè la partida pressupostària destinada a la celebració de la consulta va en
contra de la llei. El president diu que el
CGE els ha negat la poesia, però ha avalat la prosa. Visqui la metàfora, sí senyor, i la retòrica, com si en democràcia tot es pogués fer al marge de la llei.
Puigdemont, de la mà de part del seu
partit i sota la pressió dels diputats de
la CUP, està portant el país a un conflicte polític i social que no respon a la
voluntat de la majoria dels catalans.
Amb trampes i amb lleis preparades en
secret que no estan a l’abast ni tan sols
dels diputats que les han de votar. És
impropi que tot aquesta manera de
procedir s’executi, a més, donant lliçons de democràcia. No oblidem que la
democràcia, entre altres coses, és defensar les minories i sotmetre’s als debats que decisions tan rellevants mereixen. La independència no és delicte
sempre que es defensi a través dels mecanismes de l’Estatut i de la Constitució. De tot el que passa es desprèn que

Caldrà reconstruir la
convivència cívica i política
per ser governats per
persones més decents
l’objectiu de Puigdemont és forçar la
intervenció de l’Estat amb una ruptura
unilateral per aparèixer davant el món
com a víctimes i per obtenir el suport
dels catalans que sortirien al carrer per
protestar contra l’Estat que retalla les
llibertats. Un bonic relat voluntarista i
fins i tot romàntic. Albert Manent em
deia que calia evitar de nou la frustració col·lectiva.
Les confessions de Fèlix Millet són
variades i fins a cert punt insòlites. Però confirmen el finançament il·legal de
CDC que ha fet anar-se’n en orris el
partit fundat per Jordi Pujol del qual
ara Puigdemont és el seu successor,
encara que amb sigles diferents.
És impossible no relacionar la trajectòria política d’Artur Mas i del seu
designat delfí, Carles Puigdemont,
amb el cas Palau. La corrupció de què
es beneficiava CDC no va ser mai admesa per Artur Mas, que va obligar
Maragall a retirar l’acusació del 3% en
seu parlamentària. Era el 4%, segons
confessa Fèlix Millet.
Arribats a aquest punt, penso que cal
pensar en l’endemà per veure com es
reconstrueix la convivència cívica i política i per ser governats per persones
més decents.
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Laura Freixas

Afartament

N’

estic farta. Farta d’un procés
que des de fa cinc anys, gira i
gira com una nòria, sense
anar enlloc, però consumint
energies, monopolitzant debats, malgastant recursos públics que sufraguem tots.
Farta d’un Govern que ni governa ni deixa
governar. Farta d’uns governants que presumeixen de desobeir i enganyar mentre
nosaltres, les ciutadanes corrents, hem de
complir escrupulosament les lleis. Farta
que ens diguin que han preparat una llei
importantíssima... que no ens ensenyen, i
que pretenen aprovar per sorpresa i sense
debat parlamentari. Per “astúcia”, diuen.
Estic farta que anomenin “astúcia” a conspirar contra la meitat de la seva pròpia
població. Farta que senyors que han anat a
escoles de pagament i tenen casa a la Cerdanya es comparin amb Rosa Parks. Més

respecte a Rosa Parks, caram. Estic farta
que ens intentin convèncer que democràcia és igual a referèndum. Des de quan
votar sí o no és més democràtic que elegir
entre diversos programes? Això últim,
almenys, permet pactar, i canviar al cap de
quatre anys. En un referèndum els qui perden ho perden tot (i segons qui guanyi, ho
perden per sempre): la seva humiliació i
impotència passaran factura. Un bon govern és el que intenta unir i conciliar, o el
que s’entossudeix a enfrontar i dividir?
Estic farta que ens diguin que democràcia és “posar les urnes” mentre trepitgen
les normes que emanen de les urnes anteriors. Estic farta que a qualsevol crítica,
l’independentisme contesti: “I tu més”. Estan contra la corrupció, la submissió dels
mitjans públics al govern de torn, les trampes? O només quan ho fan els altres? Estic
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farta d’un Govern que es creu que som cecs
i no veiem que tot aquell postureig, grans
gestos i fotos per a la història aspiren a distreure’ns del cas Pujol, el cas Palau, el cas
3%. Estic farta que pensin que els xarnegos
són idiotes, i que l’Encarni es creurà que el
voluntari de l’ANC que truca a la seva porta li pagarà la pensió de la seva butxaca. Estic farta dels qui ens adverteixen que “la
transició” (cap a una situació que la majoria no avalem amb els nostres vots) “no serà pacífica”, com si ells no tinguessin res a
veure amb aquella violència que anticipen.
Farta de contemplar els qui ens governen
entusiasmats amb el seu relat èpic: ells,
l’heroic David, contra el malvat Goliat espanyol. I a nosaltres, la meitat de la població catalana, quin paper ens assignen en
aquesta tragicomèdia? Molt em temo que
el pitjor paper de l’auca: el d’ostatges.

drileny.
Com a prova d’això, ahir va interrogar l’exgerent de l’organització a Madrid, Beltrán Gutiérrez, ja
imputat en una peça secreta de
l’operació Púnica, l’exconseller
de Transports José Ignacio Echeverría i l’empresari Arturo Fernández. S’indaga el pagament de
comissions, entre d’altres algunes
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ses, domicilis i seus oficials, entre registrar diversos pagaments fets les finances populars
les quals la Conselleria de Sanitat. per López Madrid, gendre del

El cràter català i altres forats
ANÀLISI
Enric Juliana
A la mateixa hora que Fèlix Millet
obria un altre cràter radioactiu a
Catalunya, el jutge de l’Audiència
Nacional Eloy Velasco descobria
una porta secreta als túnels que
condueixen cap al possible finançament irregular del Partit Popular a Madrid, en temps d’Esperanza Aguirre. A Múrcia, un pre-

sident dels populars investigat
per presumpta corrupció s’aferra
a la cadira i converteix el seu cas
en una prova general sobre els
fràgils equilibris polítics espanyols. Setmana de dura lluita
parlamentària a Madrid. Si el
Congrés només investiga el finançament del PP, el Senat, on els
conservadors tenen majoria
absoluta, investigarà tots els partits. Cràters, cràters, cràters. Tot
Espanya continua sent un paisatge lunar.
El primer gran cràter a Catalu-

nya el va obrir Jordi Pujol amb la
seva confessió del juliol del 2014.
Com a conseqüència de les greus
radiacions, Convergència Democràtica es va veure obligada a canviar de nom fa uns quants mesos.
Ahir Millet va obrir un segon cràter, que avui l’acusat Jordi Montull acabarà de perforar. El Palau
de la Música Catalana va actuar
durant anys com a central de redistribució de comissions destinades a greixar el partit governant a Catalunya.
Síntesi. El partit nacionalista
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català durant anys finançat, segons tots els indicis, per importants empreses espanyoles, pretén separar Catalunya d’Espanya
amb una llei al Parlament de Barcelona que els diputats de l’oposició, representants del 51% dels
votants a les últimes eleccions, no
tindran l’oportunitat d’esmenar,
ni tan sols de conèixer hores
abans de la seva discussió. Aquest
és el resum del “moment Catalunya” que aquesta setmana arribarà a Brussel·les i a les principals
capitals europees.

El magistrat Velasco, al seu
torn, no va prendre mesures cautelars contra els tres interrogats
ahir, Gutiérrez, Echevarría i Fernández. Les dues fiscals d’Anticorrupció encarregades del cas,
Carmen García i Teresa Vázquez,
no les van demanar. Però el cas no
s’acaba aquí, ni de bon tros. El jutge Velasco té un fil per continuar
estirant, i ho farà.

Corrupció confessa en la trajectòria del partit fins ara majoritari, divisió de la societat catalana
en dues meitats i intent de restringir la democràcia parlamentària per aprovar una llei que pot
activar una dura reacció de l’Estat
espanyol. S’està buscant un moment de màxima tensió per compensar els desgastos i els òxids
que produeix la cara lletja de la
política catalana.
La nova dosi de radioactivitat
tindrà efectes en un bloc independentista compost per cinc nòduls connectats de manera inestable: el president Carles Puigdemont, Artur Mas i el seu entorn, el
partit resultant de la metamorfosi
radioactiva de CDC, Esquerra
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–gran beneficiària de la situació–
i la CUP anticapitalista.
La sinapsi entre aquests cinc
components quedarà alterada,
però el cràter Millet-Montull no
enterrarà la mobilització sobiranista, com tampoc no ho va fer el
cràter Pujol el 2014. No hi haurà
mort sobtada del sobiranisme.
Val més que qui pensi això s’ho
tregui del cap.
Un informe recent de la fundació alemanya Konrad Adenauer,
firmat per Wilhelm Holfmeister,
director de l’oficina de l’entitat a
Madrid, adverteix que la qüestió
de Catalunya no es podrà resoldre només amb jutges i policies.
La fundació Adenauer assessora
el partit d’Angela Merkel.
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La declaració de Fèlix Millet

E

L llargament esperat judici del cas Palau va
continuar ahir amb una rellevant declaració
de Fèlix Millet. L’expresident del Palau de la
Música va reconèixer davant el fiscal que
aquesta institució va ser reiteradament utilitzada per
enviar diners lliurats per la constructora Ferrovial a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), a
canvi de l’adjudicació d’obres públiques. Millet va fer
precisions sucoses, com ara que l’esmentada constructora lliurava al Palau el 4% del cost total de les obres
obtingudes –entre les que va rebre es compten les de la
Ciutat de la Justícia, on precisament es jutja el cas,
o altres de la línia 9 del metro–. O que aquell 4% es
repartia de la següent manera: un 2,5% per a CDC, un
1% per a Millet i un 0,5% per al seu aleshores director
administratiu, Jordi Montull. Les declaracions de
Gemma Montull, filla de l’esmentat càrrec i ex-responsable financera del Palau, van confirmar l’existència
d’aquesta línia de pagaments il·legals a CDC.
Independentment del que ens ofereixi aquest judici
en les pròximes sessions –per a la d’avui està prevista la
declaració de Jordi Montull i de l’extresorer convergent Daniel Osàcar–, ja pot avançar-se que les paraules
de Millet, el principal encausat, venen a corroborar el
relat del fiscal relatiu al finançament irregular de qui
llavors era el principal partit català, així com els indicis
de malversació de fons públics. I també adoben una
sospita a hores d’ara ja molt estesa en el si de la societat
catalana.
Aquests són fets greus, encara que per desgràcia no
aïllats ni exclusius d’un únic partit: ahir mateix vam
conèixer noves revelacions, i no precisament tranquil·litzadores, sobre documents de l’operació Púnica,

que apuntarien al finançament il·legal del Partit Popular de Madrid. Però sí que són, com dèiem, fets greus i
mereixedors de sanció. A més de reclamar, cal dir-lo,
una reparació econòmica. No s’hi val, en l’agitada conjuntura catalana, embolicar-se amb banderes o atribuir
la persecució fiscal a raons polítiques o d’oportunitat.
Això no té sentit en cap cas, i menys encara quan les
investigacions judicials avancen en fronts diversos.
Ningú amb dos dits de front no provaria de recórrer a
aquests subterfugis, ja que el que ens juguem tots en
aquest tipus de casos és la possibilitat de regeneració
d’un sistema que, amb una freqüència exasperant, es
permet incórrer en incorreccions insostenibles. I diem
insostenibles perquè no només perjudiquen l’economia col·lectiva, sinó que llancen a més una capa de descrèdit sobre la gestió de les institucions i fomenten el
desànim col·lectiu. No és acceptable que males pràctiques tan reiterades no rebin el càstig preceptiu. Ni és
possible l’anhelada regeneració sense que s’apliquin
les dites correccions.
Després de la sessió d’ahir –i potser més encara una
vegada escoltades les declaracions previstes per a la
sessió d’avui–, el judici del cas Palau obre una sèrie
de grans interrogants sobre l’escena política catalana,
ja sacsejada pel cas del 3% amb origen al jutjat del
Vendrell. Aquestes dues causes estan plantejant dubtes molt preocupants sobre els comptes de CDC i sobre
la conducta dels que van ser i en algun cas continuen
sent els seus dirigents. Prou coses, si més no, perquè
des de les instàncies més joves de la direcció del PDECat s’estiguin marcant distàncies amb CDC, el partit
que té en la seva herència una part fosca que es resisteixen a assumir.

Una altra bomba de Wikileaks

W

IKILEAKS ha reaparegut amb un arsenal cibernètic que no només posa en
qüestió la fiabilitat i eficàcia de la CIA i
la seguretat dels Estats Units, sinó també la garantia de confidencialitat personal per part de
les principals empreses dels Estats Units de l’alta tecnologia. A més, la filtració de més de 8.000 documents
atribuïts a l’agència d’intel·ligència representa un baló
d’oxigen per al president Donald Trump, en plena campanya contra les agències de seguretat del país que el
relacionen, encara que sigui de manera indirecta, amb
el pirateig rus contra els seus rivals, els demòcrates.
La nova onada de Wikileaks revela un sistema de ciP.69
berespionatge amb què s’han piratejat mòbils, ordina-

ríode entre el 2013 i el 2016, de manera que les conseqüències polítiques, industrials i comercials de la
revelació “més gran de documents de la CIA” poden ser
transcendentals.
Al marge dels efectes de tot tipus que el coneixement
d’aquestes males pràctiques d’espionatge i intel·ligència puguin tenir per a l’agència i els seus responsables,
així com per a la indústria tecnològica nord-americana,
no deixa de sorprendre, tanmateix, la coincidència de
la revelació de documents top secret per part de Wikileaks amb una conjuntura política molt especial als
Estats Units. Des de les cruels tortures en presons de
l’Iraq o l’Afganistan, fins als espionatges a polítics estrangers, incloent-hi aliats com Merkel o Netanyahu, o
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La pela és la pela
E L M I RA D O R
Joaquín Luna
Fèlix Millet i Tusell va conèixer
temps millors, però ahir, poc
abans d’acusar CDC, va ser durant uns segons el vell lleó els rugits del qual eren música al Palau
de la Música entre el 1990 i el
2009.
Sense suar la samarreta, Millet
va admetre que havia encolomat
una societat pantalla a la seva
dona i a la del seu adjunt Montull
per evadir les comissions.
El fiscal, Sánchez Ulled, semblava sorprès per la franquesa i va
voler lligar la confessió.
–Ho va fer per pagar menys impostos?
A Millet li va sortir de l’ànima:
–Home! Doncs sí!
Aquest home és ximple o en
quinmónviu,deviapensarMillet.
La Ciutat de la Justícia va recrear ahir l’atmosfera de la Catalunya del 2003. La CDC d’Artur
Mas perd el Palau de la Generalitat al novembre –primeres eleccions sense Jordi Pujol– i Gemma
Montull entra a treballar al desembre al Palau de la Música com
a adjunta al director administratiu, el seu pare.
L’ambient laboral al Palau devia ser molt familiar.
El gran patriarca era Fèlix Millet: “Tots complíem ordres del
cap suprem, més que suprem”, va
declarar ahir Gemma Montull.
Patróipatriarca,perquèvapersuadir la seva filla Clara perquè es
casés al Palau de la Música. “Convenia fer publicitat i que la gent
sabés que s’hi podien fer casaments”, va al·legar Millet per contrarestar en el judici la impressió
que feia el que li donava la gana en
tan venerada institució.
L’esperadavistad’ahirnovaser
tan divertida com havia promès
JordiMontull,perquènohivahaver cops d’efecte i el guió semblava escrit, tret d’algunes pinzellades personals: els dos acusats,
Millet i Gemma Montull, es van
deixar estar d’embuts i van corroborar en els seus testimonis que el
Palau de la Música canalitzava les
comissions que la constructora
FerrovialpagavaaCDCacanvide
contractes.
Val a dir que algú polititzarà

MARTA PÉREZ / EFE

Gemma Montull i el seu pare, Jordi, ahir abandonant els jutjats

aquest judici i no viu a Madrid.
Els dos acusats van confirmar
les nombroses proves presentades a la sala que revelen que el 4%
dels contractes d’obres públiques
adjudicats a Ferrovial a Catalunya anaven a parar a la tresoreria

A Millet li va sortir
de l’ànima admetre
que esclar que va mirar
de no pagar impostos
per les comissions
deCDC(oel2,5%,perserexactes;
l’1,5% se’l quedaven Millet –al
80%– i Jordi Montull). Una
fórmula senzilla de recordar en
hores mortes com les del trajecte
a l’aeroport de Barcelona a la
línia 9.
Va faltar diversió, perquè ni
Millet ni Gemma Montull no van

traspassar les línies vermelles.
“Les interioritats de CDC no les
conec”, va sentenciar Millet per
no revelar els noms dels seus interlocutors a CDC: les responsabilitats, les sospites i la carn freda
per als tresorers de CDC.
Quina fortalesa espiritual la
d’aquests subalterns!
El contrast entre Fèlix Millet i
Gemma Montull va arrodonir
aquella atmosfera de gran família
catalana. El patriarca recordava
ambsummarapidesaquelifallala
memòria. Ni tan sols sabia que les
inicials G.P.O dels documents
comptables eren les fetes servir
per consignar les comissions seves i de Jordi Montull.
–Em sona G.P.O. Em sona
molt...
Sabia, i així ho va fer, que n’hi
havia prou ahir amb pronunciar
una frase. I la va pronunciar:
–Ferrovialdonavaelsdinersijo
els passava a Convergència.
Als81anysipostratencadirade
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rodes –tot i que va entrar amb facilitat i sense ajuda en un cotxe
quan es va acabar la vista–, Fèlix
Millet no sembla impressionat
per les proves, les sospites o les
conseqüències del procés.
GemmaMontull,encanvi,esva
aferrar al seu paper secundari,
en responsabilitats i beneficis:
reformes a casa seva –“el meu pare se’n cuidava de tot, soc filla
única”–, un ascens a “directora
financera” el 2005 que no significava res –només de cara a les targetes de visita– i la deguda obediència al patriarca i al seu superior, el seu pare, a qui ahir va
demostrar amor a costa de tres
moments de fragilitat i alguns
sanglots.
Gemma Montull va negar que
s’hagués embutxacat tres milions
d’euros, amb documents que reforcen la seva declaració. Només
entreveia un engranatge, però
va trigar massa a comprendre qui
pagava la festa.
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Sota l’ombra de la corrupció
TONI MUÑOZ
Barcelona

1. Qui formava part
de la trama?
El president del Palau Fèlix Millet, el director administratiu Jordi Montull, la directora financera
Gemma Montull i Rosa Garicano,
directora general. Però ahir
Gemma Montull va assegurar
que només Millet i el seu pare
prenien decisions.

Les preguntes del 4%
El judici del cas Palau dona resposta als
interrogants sorgits després de 8 anys d’instrucció
Els papers del judici
Un full de càlcul molt detallat

2. A quants diners ascendeix
el saqueig?
Hisenda xifra la desviació de fons
del Palau en 24 milions d’euros,
tot i que admet que hi ha 9,6 milions que van desaparèixer sense
deixar cap rastre.

Ferrovial era presumptament
l’empresa que patrocinava el
Palau de la Música d’acord
amb un detallat pla de
pagaments anual

Daniel és presumptament
Daniel Osàcar, i les
columnes corresponen
al que anava a parar
a les arques de CDC

GPO és l’acrònim que es van
atorgar Millet i Montull als llibres
de comptabilitat i amb aquesta
denominació ﬁguren les quanties
que suposadament percebien

El saldo ﬁnal és
el que acabava
ﬁnalment a les
arques de la
Fundació Palau

Ferrovial pagava presumptament al Palau de la Música el 4%
del total del cost de l’obra en concepte de patrocini. Un 2,5% anava a parar CDC i l’1,5% se’l quedaven Millet i Montull. La seva comissió es repartia de la manera
següent: l’1% per al president del
Palau i el 0,5% per al director
administratiu.

9. A quines obres
es van desviar fons?

Desviaven els fons de la Fundació
Orfeó Català, de l’Associació Orfeó Català i del Consorci del Palau de la Música a despeses particulars. Es nodrien dels diners en
efectiu, cobraven en xecs al portador o feien que les empreses
facturessin les reformes als seus
domicilis directament al Palau de
la Música.

Hi havia tres vies. La primera,
mitjançant sobres amb diners en
efectiu que el tresorer de CDC recollia al Palau de la Música. La
segona per mitjà de donacions
que el Palau feia a la Fundació
Trias Fargas, afí al partit. I la tercera, amb factures falses mitjançant dues modalitats. En la primera, el partit elaborava factures
per serveis inexistents que entregava al Palau perquè justifiqués
la sortida de diners en efectiu. I
en la segona, el Palau abonava les
factures per serveis prestats a
CDC.

11. En què es van beneficiar
els saquejadors del Palau?

El repartiment
El 4% és la quantia de les obres que l’empresa
lliurava al Palau i que als documents interns
es denominava “interès”
D’aquesta quantitat del 4% del valor de l’obra,
CDC percebia un 2,5%

Les factures falses

5. Quants diners va cobrar
el partit en comissions?
La Fiscalia xifra en 6,6 milions
d’euros l’import que presumptament hauria cobrat CDC de Ferrovial per comissions il·legals.
CDC va decidir embargar quinze
seus per fer front a la responsabilitat civil.

6. Com es planejaven
els pagaments en la trama?

En el sumari i en les declaracions
només apareixen el nom dels tresorers de Convergència, Carles
Torrent, mort el 2005, i el seu
substitut Daniel Osàcar, acusat
per tràfic d’influències i blanqueig de diner per a qui el fiscal

No. La Fiscalia apunta que els
tresorers van haver de tenir l’assentiment d’“alts responsables de
CDC que no han estat identificats”. Ahir en el judici només es
van esmentar els extresorers del
partit i en un moment va aparèixer el nom de Germà Gordó, que
aleshores era el gerent de CDC.
Va ser en relació amb una reunió
que va mantenir amb els responsables del Palau però que Millet
va desvincular de les comissions.

10. Com cobraven Millet
i Montull?

4. Com es feien arribar
els diners a CDC?

7. Quins responsables de CDC
apareixen en el cas?

8. S’ha identificat cap alt
responsable?

La construcció de la Ciutat de la
Justícia, la línia 9 del metro, el
nou pavelló de Sant Cugat i l’obra
de revestiment de la séquia Bellet. Ahir en el judici es va parlar
de comissions il·legals en general
però sense concretar les contraprestacions.

3. Com s’estructurava
el repartiment dels diners?

Segons va explicar Gemma Montull en el judici, era Fèlix Millet
qui es reunia amb els responsables de Ferrovial i del partit. Després n’informava Jordi Montull,
que, tot seguit, indicava a la seva
filla com havien de fer els pagaments. “Millet era molt incisiu
per saber quant havíem cobrat de
Ferrovial”, va subratllar. El va definir com una persona amb condició d’“honorable a qui atenien
tots els governs”.

demana set anys i mig de presó.

Després que Hisenda
es posés a investigar
els pagaments en
metàl·lic del Palau,
la trama va emprar
factures falses...
FONT: Elaboració pròpia

...aquest és el cas de
CBM10, com consta
en aquest document
del sumari amb el
suggeridor nom de
factures convergents
LA VANGUARDIA

Colau demana que el Consorci torni a acusar CDC
L’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, va reclamar al
Consorci del Palau de la Música que torni a acusar CDC
després de la confessió de
Fèlix Millet, que va admetre
el pagament de comissions
per part de Ferrovial a canvi
d’adjudicació d’obra pública
a través de la institució cultural. El criteri de l’alcaldessa
és que la declaració de Millet
“marca un abans i un des-

Van sufragar tota mena de despeses personals. Des del xampú, el
tabac, entrepans o els llibres fins
a viatges exòtics, obres d’art i luxoses reformes als seus domicilis
particulars. Millet va gastar
2,3 milions en obres al seu habitatge, mentre que Montull hi va
destinar 124.540 euros. Un altre
concepte van ser els casaments
de les filles del president que
també es van carregar al Palau,
concretament s’hi van destinar
164.000 euros. Millet va assegurar ahir que era una manera de
“publicitar” l’edifici. L’expresident va assegurar que cinc membres i patrons de la Fundació
també van celebrar banquets al
Palau. A més, els dos exdirectius
es van autoconcedir una bonificació d’un milió d’euros que es
repartien el 80% per a Millet i el
20% per a Montull. Gemma
Montull va revelar ahir que els
mandataris del Palau es van premiar amb una bonificació perquè
“pensaven que pel que feien pel
Palau havien de cobrar més”.

prés”, ja que confirma els
indicis que hi havia finançament il·legal a Convergència.
En el judici el Consorci del
Palau, entitat participada per
la Generalitat; l’Ajuntament,
la Diputació, i el Ministeri de
Cultura no reclama cap
quantitat a CDC, ni sol·licita
cap pena per a l’extresorer
Daniel Osàcar. Colau, que
també forma part del Consorci, va demanar a la Gene-
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ralitat una reunió urgent
abans de l’inici de la vista
oral per replantejar l’estratègia judicial que calia seguir.
“No enteníem que s’hagués
fet una revisió de l’estratègia
inicial que feia que el Consorci es personés contra
tots els possibles acusats i
es deixés CDC fora de les
acusacions”, va explicar en
una compareixença davant
els mitjans de comunicació.

12. Quin era el sou
de Gemma Montull?
L’exdirectora financera va revelar que la seva nòmina oscil·lava a
l’entorn dels 70.000 euros, la mateixa quantitat que percebien les
secretàries de Millet i Montull.
D’aquesta manera volia demostrar que es trobava al seu nivell.

13. Com es va destapar la
trama del Palau de la Música?
La trama es va destapar després
de dues inspeccions d’Hisenda
que van detectar el gran nombre
de bitllets de 500 euros que es
movien al Palau de la Música.
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Sota l’ombra de la corrupció

El PDECat mira cap a Mas
La nova direcció fa pinya amb Pascal tot esperant que l’expresident s’expliqui
JOSEP GISBERT
Barcelona

El PDECatmiraaArtur Mas. Ladirecció executiva del nou partit no
té intenció de fer valoracions sobre
lesdeclaracionsdeFèlixMilletque
inculpen CDC en el cobrament de
comissions il·legals a través del Palau de la Música i les seves conseqüències fins que l’expresident de
la Generalitat –que en l’època dels
fets denunciats era secretari general del partit de Jordi Pujol– no
s’hagi explicat. La cúpula que encapçala Marta Pascal considera
que, d’acord amb la desvinculació
que dilluns la mateixa coordinadora general va establir entre el PDECat i l’herència de CDC en relació
amb el 3%, ara no li correspon a ella
donar explicacions sobre el cas, sinó a qui llavors era el màxim responsable polític. I aquest responsable, Artur Mas, està disposat a
fer-ho, però no abans que hagin
acabat davant el tribunal que jutja
l’espoli del Palau de la Música les
declaracions dels principals encausats, incloent-hi Daniel Osàcar,
l’extresorer de CDC.
La d’ahir va ser, doncs, una jornada de silencis al PDECat, però de
cares molt expressives i comentaris en veu baixa força eloqüents.
Les revelacions de Fèlix Millet, i la
confirmació de Gemma Montull,
no van agafar per sorpresa els diri-

“Aquesta vegada
no podem fer veure
que no ha passat res”,
reclamen dirigents del
partit hereu de CDC
gents del partit, que les van seguir a
través de les xarxes socials als respectius telèfons mòbils mentre
atenien al desenvolupament del
ple del Parlament. Tots van procurar mantenir les maneres, però en
la majoria era evident que la processó anava per dins. En tots, en
qualsevol cas, el sentiment era

Puigdemont es
desmarca del cas Palau
de la Música i proclama
que la corrupció
no afecta el Govern

XAVIER GÓMEZ

Els diputats de la CUP passen pel costat de Carles Puigdemont al ple del Parlament d’ahir

unànime en el sentit que “aquesta
vegada no podem fer veure que no
ha passat res” i en la necessitat que
les paraules de Marta Pascal, que
tots aplaudien, “es converteixin en
fets”. Perquè, encara que pocs
s’atrevien a verbalitzar-ho, a ningú
no se li oblidava que Artur Mas, a
més d’haver estat durant anys el líder de CDC, ara continua sent el
president, per molt que sigui sense
funcions executives, del PDECat.
En aquest context de coses, la
majoria coincidien que la clau per
al futur del partit està en la reacció
que adopti precisament l’expresident de la Generalitat. Els més mesurats optaven per la prudència del
clàssic wait and see. I els més atrevits no dubtaven, en canvi, a proclamar que, després del “pas al costat” provocat pel veto de la CUP,
havia arribat el moment que fes el
“pas enrere” definitiu. Alguns van
intentar parlar-hi per telèfon –ahir
Artur Mas no tenia cap acte públic– i els que ho van aconseguir el

L’oposició exigeix explicacions
Tots els grups de l’oposició

van exigir ahir la compareixença d’Artur Mas al Parlament per donar explicacions
després de les declaracions
de Fèlix Millet. S’hi va afegir
ERC, soci de Govern del
PDECat, que va assegurar
sentir “fàstic” i “rebuig” pel
cas Palau. També la CUP va
ser crítica i va sol·licitar que
a Mas l’acompanyi Germà
Gordó, exconseller i actual
diputat de JxSí, esquitxat per
altres casos. Així, Benet Salellas va demanar responsabilitats i va rebutjar deslligar el
PDECat de CDC, “perquè és
evident que hi ha continuïtat
organitzativa i de responsables polítics”. Ciutadans va
posar al mateix sac que Mas

Millet & Montull... i Mas?
ANÀLISI
Isabel
Garcia Pagan

Només fa 115 anys, el besoncle de
Fèlix Millet ja creava escola. Un article a la revista El Teatre Català del
desembre del 1901 serveix de pròleg del que va passar ahir a la Ciutat
de la Justícia amb Lluís Millet i Pagès, cofundador amb Amadeu Vives de l’Orfeó Català, com a protagonista: “Tots els que es van fer socis de l’Orfeó Català pensant de
bona fe que es perseguia la idea de
propagar cançons de la nostra terra
(...)esvanequivocardeltot.S’imposa la mirada única, exclusiva, del

van trobar amb voluntat d’oferir
totes les explicacions que faci falta,
fins i tot al Parlament, ferm en les
seves conviccions, però sense intenció de fer cap pas enrere. “És de
ferro colat”, va constatar un dels
qui va poder conversar-hi, com a
imatge gràfica de la manera impertorbable com entén que afronta la
situació. Mentrestant, Marta PascaliDavidBonvehí–elsdosrostres
més visibles de la direcció executiva del PDECat– abandonaven al
migdia junts el Parlament, amb la
cara visiblement llarga.
Un Parlament en què l’escàndol
del presumpte finançament irregular de CDC flotava òbviament en
l’ambient, però en què, malgrat això, cap grup de l’oposició no va

músic és ben poqueta cosa, sense el
trampolí de l’Orfeó hauria pescat la
plaça de professor de l’escola municipal de Música, que, si bé és veritat
que la paga no és gaire, si s’hi afegeixen els regals que els alumnes fan
espontàniament no és menyspreable?”.
A aquell Millet li faltava el senyor
Montull. Millet & Montull es van
emportar més coses que rèdits econòmics del prestigi popular i institucional del Palau de la Música. Des
del banc dels acusats han exhumat
la pitjor herència de CDC.
L’aliança màgica M&M campava
amb llibertat per la senyorial institució des del 1984. Amb pocs mesos
n’hi va haver prou perquè arribés
una carta dels treballadors del

Pujolvamirarcapaunaaltrabanda,
el conseller Max Cahner es va empassar la saliva i la seva secretària
general a la Conselleria de Cultura,
Montserrat de Vehí, es va atipar de
veure “coses que no m’agradaven”.
De Vehí va ser la responsable de
l’informe de la Sindicatura de
Comptes que va denunciar les irregularitats comptables al Consorci
del Palau de la Música en l’exercici
del 2000. Alertava dels riscos de
l’acumulació de càrrecs de Millet i
el descontrol de les finances. L’informe va passar pel Parlament sense pena ni glòria i va arribar al Tribunal de Comptes el 2003, però la
traducció al castellà es va fer esperar fins al 2008!
P.72
Ni la Generalitat ni el Govern es-

Carles Puigdemont, i va reclamar la compareixença de
tots dos: “Mas va pels platós
posant la mà al foc pels Bárcenas de CDC; que vingui al
Parlament i digui el mateix”.
També Miquel Iceta pel PSC
va reclamar explicacions. Va
recordar que es dona la circumstància que el màxim
dirigent de Convergència ho
és ara del PDECat. Joan
Coscubiela, de CSQP, va
exigir als implicats que compareguin, o quedarà en dubte
que els “dirigents convergents volen construir un país
nou”. Igualment, el PP de
Xavier García Albiol va denunciar que “no hi ha estelada prou gran per tapar la
porqueria de CDC”. / À. Tort

Palau, van detectar la desviació de
fons per pagar obres faraòniques a
casa seva i viatges a la Polinèsia, les
Maldives, Kènia i Dubai, ni el pornogràfictràfecenbitlletsde500euros des d’una sucursal bancària de
la ciutat. Fins a 32 milions...
Ara Millet diu que es va equivocar,quevacometre“unerror,unal-

L’expresident
ha posat en mans
d’Osàcar el seu
patrimoni polític
i el del seu partit
tre error i un altre error” i que només va mentir quan va tapar Convergència. Les sospites sobre el
presumpte finançament irregular
del partit s’han emmarcat en el que

preguntar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la
sessió de control al Govern, pel judici del cas Palau de la Música que
en aquells moments s’estava celebrant. Únicament la CUP va portar
el tema a col·lació, i ho va fer perquè Anna Gabriel rebutgés la possibilitat que “algú blanquegi corrupció amb el procés independentista”, perquè “no volem que es
flirtegi amb cap persona que tingui
qualsevol relació amb la corrupció”, davant l’evidència que “en
aquest Parlament hi ha algunes
persones assenyalades, malgrat
que encara no estiguin imputades”, en referència a Germà Gordó,
exgerent de CDC, vinculat amb la
trama del 3%.
La pregunta va servir a Carles
Puigdemont, en tot cas, per desvincular clarament el Govern del cas,
com ja havia fet la portaveu Neus
Munté el dia anterior. “L’agenda
política del Govern passa bàsicament per dos compromisos: no
tenir casos de corrupció política, i
aquest Govern no en té cap, i prendre mesures que impedeixin la
corrupció política i augmentin els
mecanismes de control i la transparència per fer més difícil que
aquesta actitud pugui arrelar
excessivament a casa nostra”, va
subratllar.

cions judicials van estar en marxa,
però la condemna política ha arribat amb la confessió de l’expresident del Palau de la Música davant
el tribunal. “Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d’obra
pública” i “Això va durar anys”,
anys en què Artur Mas va ser secretari general de CDC.
L’expresident ha defensat per
tots els mitjans l’extresorer del partit Daniel Osácar, i avui està en joc
el seu patrimoni polític i el del seu
partit. Carles Puigdemont es parapeta en l’honorabilitat del seu Govern,isielPDECatvolcomençarde
nou, necessita fer creu i ratlla. Ja no
hi ha senyera ni procés independentista que tapi una acusació tan
gran. A què pot optar ara Mas? Ningú no perd de vista la paperera de la
història que va preparar la CUP, i
ERC, amb la presidència de la Generalitat a l’horitzó, s’enfronta al
seu propi dilema. Ahir va ser Millet,
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en el sentit que “aquesta
podem fer veure que no
es” i en la necessitat que
es de Marta Pascal, que
dien, “es converteixin en
què, encara que pocs
a verbalitzar-ho, a ningú
lidava que Artur Mas, a
er estat durant anys el líDC, ara continua sent el
per molt que sigui sense
xecutives, del PDECat.
est context de coses, la
oincidien que la clau per
l partit està en la reacció
i precisament l’expresiGeneralitat. Els més meaven per la prudència del
it and see. I els més atrebtaven, en canvi, a proe, després del “pas al coscat pel veto de la CUP,
bat el moment que fes el
e” definitiu. Alguns van
arlar-hi per telèfon –ahir
s no tenia cap acte púque ho van aconseguir el

L’oposició exigeix explicacions
Tots els grups de l’oposició

van exigir ahir la compareixença d’Artur Mas al Parlament per donar explicacions
després de les declaracions
de Fèlix Millet. S’hi va afegir
ERC, soci de Govern del
PDECat, que va assegurar
sentir “fàstic” i “rebuig” pel
cas Palau. També la CUP va
ser crítica i va sol·licitar que
a Mas l’acompanyi Germà
Gordó, exconseller i actual
diputat de JxSí, esquitxat per
altres casos. Així, Benet Salellas va demanar responsabilitats i va rebutjar deslligar el
PDECat de CDC, “perquè és
evident que hi ha continuïtat
organitzativa i de responsables polítics”. Ciutadans va
posar al mateix sac que Mas

Montull... i Mas?

en poqueta cosa, sense el
e l’Orfeó hauria pescat la
ofessor de l’escola muniúsica, que, si bé és veritat
a no és gaire, si s’hi afegeigals que els alumnes fan
ament no és menysprea-

Millet li faltava el senyor
Millet & Montull es van
més coses que rèdits ecol prestigi popular i instiel Palau de la Música. Des
els acusats han exhumat
rència de CDC.
a màgica M&M campava
tat per la senyorial instiel 1984. Amb pocs mesos
ver prou perquè arribés
dels treballadors del
trePalau,eldelaGeneramats pels tripijocs. Jordi

Pujolvamirarcapaunaaltrabanda,
el conseller Max Cahner es va empassar la saliva i la seva secretària
general a la Conselleria de Cultura,
Montserrat de Vehí, es va atipar de
veure “coses que no m’agradaven”.
De Vehí va ser la responsable de
l’informe de la Sindicatura de
Comptes que va denunciar les irregularitats comptables al Consorci
del Palau de la Música en l’exercici
del 2000. Alertava dels riscos de
l’acumulació de càrrecs de Millet i
el descontrol de les finances. L’informe va passar pel Parlament sense pena ni glòria i va arribar al Tribunal de Comptes el 2003, però la
traducció al castellà es va fer esperar fins al 2008!
Ni la Generalitat ni el Govern espanyol ni l’Ajuntament de Barcelona, tots presents al Consorci del
P.73

Carles Puigdemont, i va reclamar la compareixença de
tots dos: “Mas va pels platós
posant la mà al foc pels Bárcenas de CDC; que vingui al
Parlament i digui el mateix”.
També Miquel Iceta pel PSC
va reclamar explicacions. Va
recordar que es dona la circumstància que el màxim
dirigent de Convergència ho
és ara del PDECat. Joan
Coscubiela, de CSQP, va
exigir als implicats que compareguin, o quedarà en dubte
que els “dirigents convergents volen construir un país
nou”. Igualment, el PP de
Xavier García Albiol va denunciar que “no hi ha estelada prou gran per tapar la
porqueria de CDC”. / À. Tort

Palau, van detectar la desviació de
fons per pagar obres faraòniques a
casa seva i viatges a la Polinèsia, les
Maldives, Kènia i Dubai, ni el pornogràfictràfecenbitlletsde500euros des d’una sucursal bancària de
la ciutat. Fins a 32 milions...
Ara Millet diu que es va equivocar,quevacometre“unerror,unal-

L’expresident
ha posat en mans
d’Osàcar el seu
patrimoni polític
i el del seu partit
tre error i un altre error” i que només va mentir quan va tapar Convergència. Les sospites sobre el
presumpte finançament irregular
del partit s’han emmarcat en el que
Jordi Pujol va anomenar “diuen,
diuen, diuen” mentre les investiga-

sessió de control al Gov
dici del cas Palau de la
en aquells moments s’
brant. Únicament la CU
el tema a col·lació, i ho
què Anna Gabriel rebu
sibilitat que “algú bla
rupció amb el procés in
tista”, perquè “no vo
flirtegi amb cap person
qualsevol relació amb
ció”, davant l’evidènc
aquest Parlament hi
persones assenyalade
que encara no estigu
des”, en referència a Ge
exgerent de CDC, vinc
trama del 3%.
La pregunta va serv
Puigdemont, en tot cas
cular clarament el Gov
com ja havia fet la por
Munté el dia anterior
política del Govern
cament per dos comp
tenir casos de corrupc
aquest Govern no en té
dre mesures que im
corrupció política i au
mecanismes de contro
parència per fer més
aquesta actitud pug
excessivament a casa
subratllar.

cions judicials van esta
però la condemna polí
bat amb la confessió d
dent del Palau de la Mú
el tribunal. “Ferrovial
cions a Convergència a
pública” i “Això va d
anys en què Artur Mas v
tari general de CDC.
L’expresident ha d
tots els mitjans l’extreso
tit Daniel Osácar, i avu
el seu patrimoni polític
partit. Carles Puigdem
peta en l’honorabilitat
vern,isielPDECatvolc
nou, necessita fer creu i
hi ha senyera ni proc
dentista que tapi una a
gran. A què pot optar ar
gú no perd de vista la pa
història que va prepar
ERC, amb la presidènc
neralitat a l’horitzó, s
seu propi dilema. Ahir v
avui Montull i demà...
problema, i es diu 3%”.

partit hereu de CDC
gents del partit, que les van seguir a
través de les xarxes socials als respectius telèfons mòbils mentre
atenien al desenvolupament del
ple del Parlament. Tots van procurar mantenir les maneres, però en
la majoria era evident que la processó anava per dins. En tots, en
9 Marzo,
qualsevol
cas, el2017
sentiment era

dent de la Generalitat. Els més mesurats optaven per la prudència del
PAÍS:
España
clàssic wait and
see. I els
més atrevits no dubtaven, en canvi, a proPÁGINAS:
clamar que, després
del “pas al19
costat” provocat pel veto de la CUP,
TARIFA:
9703
havia arribat el moment que fes el€
“pas enrere” definitiu. Alguns van
ÁREA:
352–ahir
CM²
intentar parlar-hi
per telèfon
Artur Mas no tenia cap acte públic– i els que ho van aconseguir el

-

Coscubiela, de CSQP, va
Gordó, exconseller i actual
diputat de JxSí, esquitxat per exigir als implicats que comquedarà en dubte
altres casos. Així, BenetFRECUENCIA:
Sale- pareguin, oDiario
llas va demanar responsabili- que els “dirigents converO.J.D.:
120418
gents
volen construir un país
tats i va rebutjar deslligar
el
nou”. Igualment, el PP de
PDECat de CDC, “perquè és
E.G.M.:
586000
evident que hi ha continuïtat Xavier García Albiol va denunciar que “no hi ha estelaorganitzativa i de responsa31%
POLITICA
da prou
gran per tapar la
bles polítics”. CiutadansSECCIÓN:
va
porqueria de CDC”. / À. Tort
posar al mateix sac que Mas

Millet & Montull... i Mas?
ANÀLISI
Isabel
Garcia Pagan

Només fa 115 anys, el besoncle de
Fèlix Millet ja creava escola. Un article a la revista El Teatre Català del
desembre del 1901 serveix de pròleg del que va passar ahir a la Ciutat
de la Justícia amb Lluís Millet i Pagès, cofundador amb Amadeu Vives de l’Orfeó Català, com a protagonista: “Tots els que es van fer socis de l’Orfeó Català pensant de
bona fe que es perseguia la idea de
propagar cançons de la nostra terra
(...)esvanequivocardeltot.S’imposa la mirada única, exclusiva, del
profit personal (...) O, si no, es pensen que el senyor Millet, que com a

músic és ben poqueta cosa, sense el
trampolí de l’Orfeó hauria pescat la
plaça de professor de l’escola municipal de Música, que, si bé és veritat
que la paga no és gaire, si s’hi afegeixen els regals que els alumnes fan
espontàniament no és menyspreable?”.
A aquell Millet li faltava el senyor
Montull. Millet & Montull es van
emportar més coses que rèdits econòmics del prestigi popular i institucional del Palau de la Música. Des
del banc dels acusats han exhumat
la pitjor herència de CDC.
L’aliança màgica M&M campava
amb llibertat per la senyorial institució des del 1984. Amb pocs mesos
n’hi va haver prou perquè arribés
una carta dels treballadors del
Palaual’altrePalau,eldelaGeneralitat, alarmats pels tripijocs. Jordi

Pujolvamirarcapaunaaltrabanda,
el conseller Max Cahner es va empassar la saliva i la seva secretària
general a la Conselleria de Cultura,
Montserrat de Vehí, es va atipar de
veure “coses que no m’agradaven”.
De Vehí va ser la responsable de
l’informe de la Sindicatura de
Comptes que va denunciar les irregularitats comptables al Consorci
del Palau de la Música en l’exercici
del 2000. Alertava dels riscos de
l’acumulació de càrrecs de Millet i
el descontrol de les finances. L’informe va passar pel Parlament sense pena ni glòria i va arribar al Tribunal de Comptes el 2003, però la
traducció al castellà es va fer esperar fins al 2008!
Ni la Generalitat ni el Govern espanyol ni l’Ajuntament de Barcelona, tots presents al Consorci del
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Palau, van detectar la desviació de
fons per pagar obres faraòniques a
casa seva i viatges a la Polinèsia, les
Maldives, Kènia i Dubai, ni el pornogràfictràfecenbitlletsde500euros des d’una sucursal bancària de
la ciutat. Fins a 32 milions...
Ara Millet diu que es va equivocar,quevacometre“unerror,unal-

L’expresident
ha posat en mans
d’Osàcar el seu
patrimoni polític
i el del seu partit
tre error i un altre error” i que només va mentir quan va tapar Convergència. Les sospites sobre el
presumpte finançament irregular
del partit s’han emmarcat en el que
Jordi Pujol va anomenar “diuen,
diuen, diuen” mentre les investiga-

política del Govern passa bàsicament per dos compromisos: no
tenir casos de corrupció política, i
aquest Govern no en té cap, i prendre mesures que impedeixin la
corrupció política i augmentin els
mecanismes de control i la transparència per fer més difícil que
aquesta actitud pugui arrelar
excessivament a casa nostra”, va
subratllar.

cions judicials van estar en marxa,
però la condemna política ha arribat amb la confessió de l’expresident del Palau de la Música davant
el tribunal. “Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d’obra
pública” i “Això va durar anys”,
anys en què Artur Mas va ser secretari general de CDC.
L’expresident ha defensat per
tots els mitjans l’extresorer del partit Daniel Osácar, i avui està en joc
el seu patrimoni polític i el del seu
partit. Carles Puigdemont es parapeta en l’honorabilitat del seu Govern,isielPDECatvolcomençarde
nou, necessita fer creu i ratlla. Ja no
hi ha senyera ni procés independentista que tapi una acusació tan
gran. A què pot optar ara Mas? Ningú no perd de vista la paperera de la
història que va preparar la CUP, i
ERC, amb la presidència de la Generalitat a l’horitzó, s’enfronta al
seu propi dilema. Ahir va ser Millet,
avui Montull i demà... “Tenen un
problema, i es diu 3%”.
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Sota l’ombra de la corrupció

Millet reconeix que el Palau era
un mitjà per finançar Convergència
Gemma Montull revela que Osàcar li va donar factures per encobrir pagaments a CDC
L A C RÒN I CA
Santiago Tarín
Barcelona

Fèlix Millet no és home de detalls,
però sí de grans estratègies. Ahir,
en la seva declaració en el judici
pel saqueig del Palau, va afirmar:
“Ferrovial feia donacions perquè
els diners anessin a Convergència
a canvi d’obra pública que Convergència li donava”. No coneixia
els detalls de la qüestió, però sí el
que passava, i per primera vegada
des que va esclatar l’escàndol el
2009 va reconèixer que el Palau
de la Música era el mitjà per finançar irregularment el partit.
Una asseveració que després va
ser ratificada davant el tribunal
per qui n’era la directora financera, Gemma Montull. Una cosa sí
que recordava Millet, que la comissió era del 4%, si bé no va revelar qui era el que orquestrava políticament la trama i va aturar les
seves revelacions en els tresorers
del partit.
Com que parlem del Palau de la
Música, la qüestió es pot explicar
musicalment: Millet se sabia la
melodia, però va assegurar que el
ritme el posaven d’altres, en especial la seva mà dreta, Jordi Montull, que ha de pujar avui a l’estrada. La seva va ser una confessió
que semblava molt estudiada,
mil·limetrada, de manera que no
superés els límits del que hi ha a la
causa, i així només va esmentar
dues persones amb qui tractava
dins del partit: els tresorers, el
difunt Carles Torrent i el ja jubilat
Daniel Osàcar. Tant ell com Gemma Montull van ratificar que el
Daniel que apareix en les anotacions de les seves agendes i en els
fulls de càlcul on es descriuen els
pagaments és Osàcar. Però, responent a preguntes del fiscal, Millet va assegurar que no tractava
amb ningú més del partit i va declarar que no sabia “les interioritats” de CDC. O sigui, que no va
aclarir la X de qui feia anar els fils
d’aquesta trama.
A la sala de la Ciutat de la Justícia on se celebra la vista en realitat
van ser presents dos Millet. El que
va declarar, que es presentava
com una persona desinteressada
per la lletra petita i que contestava amb evasives i veu baixa, i el
que recordava Gemma Montull,
que el va definir com “el cap suprem, més que suprem”; minuciós i que estava al corrent de tot.
Millet ahir al·legava problemes
de memòria –“d’això no me’n recordo, d’això se n’encarregava
Montull, la meva secretària ho

DAVID AIROB

Fèlix Millet acompanyat dels seus advocats sortint ahir de la Ciutat de la Justícia

Fèlix Millet

“

COMISSIONS

“

ADMISSIÓ DE FETS

CDC sabia que es
donaven diners a
canvi que s’adjudiqués
obra pública; amb
mi venia Torrent
a recollir els diners”

A la meva carta de
confessió del 2009
ho vaig explicar tot
menys un tema: el del
partit polític; jo no
entrava en els detalls”

anotava tot”–, però malgrat
aquestes llacunes sí que recordava perfectament el mecanisme.
Per als patrocinis es va triar el cicle de concerts Palau 100, i Ferrovial abonava molta més quantitat
que la subvenció real. Des d’allà es
derivaven els diners a CDC. I també tenia present el repartiment de
les comissions, que eren del 4%:
un 2,5% per al partit, un 1% per a
ell i un 0,5% per a Montull. Només una vegada va alterar el seu to
monòton, i va ser quan el fiscal
Emilio Sánchez Ulled li va preguntar per diners ingressats en les
seves empreses patrimonials:
“Per pagar menys a Hisenda, oi?”
–Home, sí!, va contestar enèrgicament, com donant per fet que
allò que s’agafa no es tributa al
fisc.
Aquests fons procedien d’unes
sucoses gratificacions que s’havien atribuït el duo Millet-Montull, d’un milió d’euros anuals,
repartits en 800.000 euros per a
ell i 200.000 euros per a l’altre.

P.75

Gemma Montull

“

EL CAP SUPREM

“

CIRCUIT DELS DINERS

Millet ho controlava
absolutament tot,
és evident que la seva
mà dreta era el meu
pare, que l’ajudava;
no teníem poder”

El meu pare em dictava
uns quadres de
pagaments de Ferrovial
i s’utilitzava el Palau
per donar diners
a Convergència”

Millet no va saber explicar què
va tractar en una reunió amb Jaume Camps i Germà Gordó, però
que sí va ser taxatiu quan va dir
que el primer (que va estar imputat però que va sortir de la causa
per prescripció) no tenia a veure
amb les comissions, encara que
apareix en una anotació vinculada a un moviment de 105.000 euros. Va recuperar la memòria per
exculpar la seva dona, les seves filles i la seva antiga subalterna, Rosa Garicano, i també per donar
compte que la que era la vicepresident econòmica, Mariona Carulla, estava al corrent dels moviments en efectiu. Carulla presideix avui el Palau de la Música.
Molt més emotiva es va mostrar
Gemma Montull, que va plorar un
parell de vegades al llarg del seu
testimoni, presidit per una frase:
“Jo no m’he quedat ni un euro del
Palau de la Música”. Però sens
dubte ha tingut un paper fonamental en el judici, perquè
l’anunci del seu acord amb la Fis-
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calia ha estat el detonant de la
confessió de Millet, un personatge que va definir com el qui ho
controlava tot, estricte i incisiu. I
ella va explicar que es feien pagaments de diners arribats de Ferrovial a Convergència per tres vies: u, en efectiu; dos, a la Fundació
Trias Fargas, i, tres, mitjançant
factures. En aquest apartat va incloure una novetat, si bé va acceptar que van pagar treballs fets per
empreses a CDC, va explicar com
davant una inspecció d’Hisenda
els assessors els van dir que havien de justificar els abonaments, i
que va ser Daniel Osàcar qui va
donar un grup de factures per ferho. El que no va poder precisar és
on han anat a parar nou milions
d’euros que van sortir en efectiu
dels comptes del Palau, i quan va
parlar de pagaments de dietes i
sopars a cantants, va provocar un
comentari del fiscal: “Amb entrepans del cor no s’arriba a aquesta
xifra”.
REDUCCIÓ DE CONDEMNA

El fiscal demanarà
menys condemna
per a Millet després
de sentir la confessió
L’EMPRESA HO NEGA

Ferrovial reitera que
no va pagar comissions
i que les adjudicacions
van ser netes
Després de conèixer les declaracions, Ferrovial va fer públic un
comunicat en què emmarca les
revelacions en una estratègia de
defensa i reitera que el patrocini
va ser públic i les adjudicacions
netes, i que la companyia practica
una política de tolerància zero
amb la corrupció, a més de remarcar el seu interès que s’aclareixin
els fets.
Gemma Montull va dir que només obeïa ordres i que Millet i el
seu pare es donaven retribucions
“perquè jo ho valc”; i entre línies
va exterioritzar que se sent enganyada pel seu pare. Millet va
confessar les grans línies, i per
això rebrà una reducció en la petició de pena per part del fiscal però
que en cap cas no evitaria l’ingrés
a presó en cas de condemna. I
d’ell va partir la gran metàfora del
cas: va explicar que quan va arribar al Palau les bigues estaven podrides. Una podridura que no va
desaparèixer amb ell i que encara
es pot ensumar en el judici.
P.76

La pe
E L M I RA D O R
Joaquín Luna
Fèlix Millet i Tusell va conèixer
temps millors, però ahir, poc
abans d’acusar CDC, va ser durant uns segons el vell lleó els rugits del qual eren música al Palau
de la Música entre el 1990 i el
2009.
Sense suar la samarreta, Millet
va admetre que havia encolomat
una societat pantalla a la seva
dona i a la del seu adjunt Montull
per evadir les comissions.
El fiscal, Sánchez Ulled, semblava sorprès per la franquesa i va
voler lligar la confessió.
–Ho va fer per pagar menys impostos?
A Millet li va sortir de l’ànima:
–Home! Doncs sí!
Aquest home és ximple o en
quinmónviu,deviapensarMillet.
La Ciutat de la Justícia va recrear ahir l’atmosfera de la Catalunya del 2003. La CDC d’Artur
Mas perd el Palau de la Generalitat al novembre –primeres eleccions sense Jordi Pujol– i Gemma
Montull entra a treballar al desembre al Palau de la Música com
a adjunta al director administratiu, el seu pare.
L’ambient laboral al Palau devia ser molt familiar.
El gran patriarca era Fèlix Millet: “Tots complíem ordres del
cap suprem, més que suprem”, va
declarar ahir Gemma Montull.
Patróipatriarca,perquèvapersuadir la seva filla Clara perquè es
casés al Palau de la Música. “Convenia fer publicitat i que la gent
sabés que s’hi podien fer casaments”, va al·legar Millet per contrarestar en el judici la impressió
que feia el que li donava la gana en
tan venerada institució.
L’esperadavistad’ahirnovaser
tan divertida com havia promès
JordiMontull,perquènohivahaver cops d’efecte i el guió semblava escrit, tret d’algunes pinzellades personals: els dos acusats,
Millet i Gemma Montull, es van
deixar estar d’embuts i van corroborar en els seus testimonis que el
Palau de la Música canalitzava les
comissions que la constructora
FerrovialpagavaaCDCacanvide
contractes.
Val a dir que algú polititzarà

Gemma Montull i e

aquest judici i no vi
Els dos acusats va
les nombroses prov
des a la sala que revel
dels contractes d’obr
adjudicats a Ferrov
nya anaven a parar a

A Millet li va so
de l’ànima adm
que esclar que
de no pagar im
per les comissi

deCDC(oel2,5%,pe
l’1,5% se’l quedaven
80%– i Jordi Mo
fórmula senzilla de
hores mortes com le
a l’aeroport de Bar
línia 9.
Va faltar diversió
Millet ni Gemma Mo
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SEGONA

ELS SEMÀFORS

IRECTOR

Ramón López de Mántaras
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL, CSIC

ocades

grup constituït per al Un
guns dels més rellevants

etre en companyia del seu lloctinent Jordi Monmbé va explicar la desviació de fons a CDC de
realitzades per Ferrovial a la institució, coincidjudicacions d’obra pública del Govern. Si Conan
ssuscitar Sherlock Holmes després d’haver-lo
er la insistència de la seva mare, Millet va recupeòria després de vuit anys de silencis per la persisscal Emilio Sánchez Ulled. El novel·lista del 221
Street, al final de la seva vida, es va acomiadar del
at de la família però no va voler dir res per posar
la seva existència. Com va relatar Javier Marías a
as: “Molt temps abans havia dit que el secret del
que no havia forçat mai una història; sembla que
ampoc no va forçar
No és el cas de Millet,
espatxar a gust daunal, en un mal dia
ga cúpula de CDC.

experts en intel·ligència artificial
d’Europa han definit les bases per
al control i la transparència en aquesta
matèria. Del seu debat ha sorgit la declaració de Barcelona. PÀGINA 28

Stephanie Danler
ESCRIPTORA

excambrera ha re Aquesta
flectit les seves experièn-

cies de 16 anys atenent clients de
bars i restaurants a la novel·la
Dulceagrio, un àcid
i efervescent retrat
de Manhattan que li
ha valgut un avançament de dos milions
de dòlars. PÀGINA 36

Neymar
FUTBOLISTA DEL FC BARCELONA

CULTURA

La revolució del gènere

al
perat

l’horitzó de la
el Garraf canviarà
notable a partir del
ç vinent amb l’inici
ls de demolició i
lament de l’antiga
mica de Foix, a
La xemeneia del
de 175 metres, serà
primeres edificaaniran a terra.

ones
manes

mic
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de
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avés
a
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r
.

El nou cicle de la sala Beckett
gira entorn de dones i transsexuals, protagonistes de les tres
obres de teatre que es representaran, així com de les conferències que es duran a terme en
l’espai del Poblenou. PÀGINA 42
ESPORTS

El mal ve d’Orient
A mesura que s’acosta el començament de la temporada es
fa més evident que, tret d’un
miracle d’última hora, el
McLaren de Fernando Alonso
no estarà preparat per competir
amb els altres bòlids, un nou
fiasco que ha provocat l’habitual enuig del pilot asturià,
que apunta al fabricant dels
motors, Honda, com a responsable de la situació. PÀGINA 62
ECONOMIA

La pena de la vergonya
La Comissió Nacional del
Mercat de Valors es planteja
donar a conèixer públicament
les obertures d’expedients
sancionadors per dissuadir
els infractors, tal com ja fan
altres organismes. PÀGINA 71

PENSEM QUE...

arraquisme al segle XXI
la Barcelona admirada per tot el món es loca-

brasiler va lide Elrardavanter
el conjunt blaugrana en

una remuntada històrica i va demostrar que a més d’un enorme talent amb la pilota té
un esperit lluitador
que ha estat clau per
entendre la nit màgica que va viure el
Camp Nou. PÀGINA 56

Fèlix Millet
EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA

del Palau de la
 L’expresident
Música, Fèlix Millet, va reco-

nèixer ahir que sota el seu mandat la
institució es va utilitzar per desviar
diners de Ferrovial
a CDC a canvi d’adjudicacions d’obra pública, suborns dels
qualselltambése’nva
beneficiar. PÀGINA 16

Beltrán Gutiérrez
EXGERENT DEL PP DE MADRID

que investiga la tra Elmajutge
Púnica, el presumpte sis-

temadefinançamentil·legaldelPP
de Madrid, va tornar a interrogar
ahir dos càrrecs de
l’etapa Aguirre: Beltrán Gutiérrez i José
Ignacio Echeverría, i
a l’empresari Arturo
Fernández. PÀGINA 22

EI web de
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Nou cop a Fillon
Un nou cas de corrupció amenaça amb fer inútil l’esforç
de la dreta francesa per unir-se
al darrere de François Fillon
per a les properes eleccions
presidencials malgrat el cas
flagrant de nepotisme que ha
d’afrontar el candidat. PÀGINA 6

EDITORIALS

CULTURA

Els temes del dia

La revolució del gènere

L’esperada declaració de Fèlix
Millet al judici pel cas Palau,
i l’última remesa d’informació
de Wikileaks, que apunta a
l’espionatge de la CIA. PÀGINA 24

El nou cicle de la sala Beckett
gira entorn de dones i transsexuals, protagonistes de les tres
obres de teatre que es representaran, així com de les conferències que es duran a terme en
l’espai del Poblenou. PÀGINA 42

OPINIÓ

No tot s’hi val
Laura Freixas expressa la seva
indignació per l’ús i abús que,
segons la seva opinió, duen a
terme els polítics independentistes amb els atributs de la
democràcia: “Farta que senyors
que han anat a escoles de pagament i tenen casa a la Cerdanya
es comparin amb Rosa Parks.
Més respecte a Rosa Parks,
caram. Estic farta que ens intentin convèncer que democràcia és igual a referèndum. Des
de quan votar sí o no és més
democràtic que elegir entre
diversos programes?”. PÀGINA 25
TENDÈNCIES

Pederàstia eclesial

POLÍTICA

Tots al jutjat
Mentre Millet declara a Barcelona, l’Audiència Nacional ha
reobert el cas de la trama Púnica amb noves proves. PÀGINA 22

Granada viu aquests dies en
el dolor que causa escoltar els
testimonis dels joves violats
pels sacerdots catòlics del clan
dels Romanones. PÀGINA 33

Litoral
recuperat
La línia de l’horitzó de la
comarca del Garraf canviarà
de forma notable a partir del
28 de març vinent amb l’inici
dels treballs de demolició i
desmantellament de l’antiga
central tèrmica de Foix, a
Cubelles. La xemeneia del
complex, de 175 metres, serà
una de les primeres edificacions que aniran a terra.

Campiones
musulmanes
El vel islàmic
s’ha fet un lloc
en el món de
la moda i ara
entra, a través
de la firma
global Nike,
en el sector
de l’esport.

ESPORTS

El mal ve d’Orient
A mesura que s’acosta el començament de la temporada es
fa més evident que, tret d’un
miracle d’última hora, el
McLaren de Fernando Alonso
no estarà preparat per competir
amb els altres bòlids, un nou
fiasco que ha provocat l’habitual enuig del pilot asturià,
que apunta al fabricant dels
motors, Honda, com a responsable de la situació. PÀGINA 62
ECONOMIA

La pena de la vergonya
La Comissió Nacional del
Mercat de Valors es planteja
donar a conèixer públicament
les obertures d’expedients
sancionadors per dissuadir
els infractors, tal com ja fan
altres organismes. PÀGINA 71

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Les ministres de Rajoy

Barraquisme al segle XXI

E

A

ra el seu dia, el dia Internacional de la Dona, però
les ministres de Mariano Rajoy no donaven l’abast
en les seves tasques. El president del Govern central
va celebrar la jornada a la Moncloa, envoltat de dones pertanyents a la federació de dones directives, professionals i
empresàries, entre les quals hi havia una exministra del PP,
Elvira Rodríguez, ara a l’empresa Tragsa. L’acte es limitava
a un discurs de la presidenta de l’associació i un altre de
Rajoy, ple de dades no només sobre la situació de la dona,
sinó també la d’Espanya, i una foto de família. Però la ministra d’Igualtat, Dolors Montserrat, tenia tanta feina que
no va poder quedar-se ni a la foto, i al president només el va
acompanyar la titular d’Ocupació, Fátima Báñez. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, era a la Moncloa,
però presidint la comissió de secretaris d’Estat i sotssecretaris, després de la sessió de control del Congrés, i Cospedal, després de respondre les preguntes dirigides a ella va
viatjar a Almeria per participar en uns actes de la Legió.

la Barcelona admirada per tot el món es localitzen uns seixanta assentaments més o menys
estables de persones que hi malviuen totalment
alienes a aquella cara més brillant de la ciutat. En els
últims temps aquella població sense domicili registrat
s’ha incrementat, probablement atreta per l’existència
encara a la ciutat de racons i solars abandonats, sense
les mínimes condicions d’habitabilitat però que preserven l’anonimat dels seus habitants. És la pervivència
d’un barraquisme que semblava formar part de la història de la ciutat i que s’estén encara per diferents llocs
de la capital catalana, alguns d’ells no gaire allunyats
del centre. Les administracions públiques i algunes entitats proven de resoldre aquest problema esforçant-se
a rescatar aquestes persones d’una situació que es veu
agreujada moltes vegades per l’analfabetisme o una falta
de formació que els impossibilita l’accés a unes mínimes
condicions de vida.
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Decisions equivocades

S

ORPRÉN d’algunes persones que després de tota
una vida gaudint del reconeixement social, un dia
perdin tota la consideració per una decisió equivocada. Aquest és el cas de Fèlix Millet, que va passar
de patrici barceloní que va aconseguir dinamitzar el Palau
de la Música i renovar el recinte a saquejar-lo. Però, també
salvant les distàncies i les motivacions, d’Arthur Conan
Doyle, que va aconseguir fama i diners escrivint les seves
novel·les de Sherlock Holmes per matar després el personatge i entregar-se a l’espiritisme en un apostolat trasbalsat.
L’ésser humà és temptat de vegades per la fe en els diners o
per la confiança en les males companyies, i en aquell trànsit
perd amics, coneguts i saludats.
Millet surt poc de casa seva a l’Ametlla del Vallès per no
ser insultat pels que el reconeixen al bar o al carrer. No va
fer el mateix Conan Doyle, que va recórrer 50.000 milles en
cinc anys per difondre la seva doctrina forassenyada. Ahir,
en el judici del cas Palau, Millet va decidir explicar l’estafa
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INTERNACIONAL

Nou cop a Fillon
Un nou cas de corrupció amenaça amb fer inútil l’esforç
de la dreta francesa per unir-se
al darrere de François Fillon
per a les properes eleccions
presidencials malgrat el cas
flagrant de nepotisme que ha
d’afrontar el candidat. PÀGINA 6
POLÍTICA

Tots al jutjat
Mentre Millet declara a Barcelona, l’Audiència Nacional ha
reobert el cas de la trama Púnica amb noves proves. PÀGINA 22

que va cometre en companyia del seu lloctinent Jordi Montull, però també va explicar la desviació de fons a CDC de
donacions realitzades per Ferrovial a la institució, coincidint amb adjudicacions d’obra pública del Govern. Si Conan
Doyle va ressuscitar Sherlock Holmes després d’haver-lo
estimbat per la insistència de la seva mare, Millet va recuperar la memòria després de vuit anys de silencis per la persistència del fiscal Emilio Sánchez Ulled. El novel·lista del 221
B de Baker Street, al final de la seva vida, es va acomiadar del
món envoltat de la família però no va voler dir res per posar
un epíleg a la seva existència. Com va relatar Javier Marías a
Vidas escritas: “Molt temps abans havia dit que el secret del
seu èxit era que no havia forçat mai una història; sembla que
aquell dia tampoc no va forçar
una frase”. No és el cas de Millet,
que es va despatxar a gust davant el tribunal, en un mal dia
per a l’antiga cúpula de CDC.
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CULTURA

Els temes del dia

La revolució del gènere

L’esperada declaració de Fèlix
Millet al judici pel cas Palau,
i l’última remesa d’informació
de Wikileaks, que apunta a
l’espionatge de la CIA. PÀGINA 24

El nou cicle de la sala Beckett
gira entorn de dones i transsexuals, protagonistes de les tres
obres de teatre que es representaran, així com de les conferències que es duran a terme en
l’espai del Poblenou. PÀGINA 42

OPINIÓ

No tot s’hi val
Laura Freixas expressa la seva
indignació per l’ús i abús que,
segons la seva opinió, duen a
terme els polítics independentistes amb els atributs de la
democràcia: “Farta que senyors
que han anat a escoles de pagament i tenen casa a la Cerdanya
es comparin amb Rosa Parks.
Més respecte a Rosa Parks,
caram. Estic farta que ens intentin convèncer que democràcia és igual a referèndum. Des
de quan votar sí o no és més
democràtic que elegir entre
diversos programes?”. PÀGINA 25
TENDÈNCIES

Pederàstia eclesial
Granada viu aquests dies en
el dolor que causa escoltar els
testimonis dels joves violats
pels sacerdots catòlics del clan
dels Romanones. PÀGINA 33
P.79

Litoral
recuperat
La línia de l’horitzó de la
comarca del Garraf canviarà
de forma notable a partir del
28 de març vinent amb l’inici
dels treballs de demolició i
desmantellament de l’antiga
central tèrmica de Foix, a
Cubelles. La xemeneia del
complex, de 175 metres, serà
una de les primeres edificacions que aniran a terra.

Campiones
musulmanes
El vel islàmic
s’ha fet un lloc
en el món de
la moda i ara
entra, a través
de la firma
global Nike,
en el sector
de l’esport.

ESPORTS

El mal ve d’Orient
A mesura que s’acosta el començament de la temporada es
fa més evident que, tret d’un
miracle d’última hora, el
McLaren de Fernando Alonso
no estarà preparat per competir
amb els altres bòlids, un nou
fiasco que ha provocat l’habitual enuig del pilot asturià,
que apunta al fabricant dels
motors, Honda, com a responsable de la situació. PÀGINA 62
ECONOMIA

La pena de la vergonya
La Comissió Nacional del
Mercat de Valors es planteja
donar a conèixer públicament
les obertures d’expedients
sancionadors per dissuadir
els infractors, tal com ja fan
altres organismes. PÀGINA 71
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Millet pone contra las cuerdas al
partido de Mas tras su confesión
El expresidente y la ex directora
financiera de la entidad circunscriben el caso a los tesoreros del partido y no implican a otros dirigentes.

ASEGURA QUE FERROVIAL PAGÓ COMISIONES A CDC A TRAVÉS DEL PALAU/

David Casals. Barcelona

El expresidente y saqueador
confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet, y la exdirectora financiera de la entidad,
Gemma Montull, confesaron
ayer que Ferrovial pagó comisiones “del 4%” a CDC a través de la entidad cultural a
cambio de la adjudicación de
obra pública. Con su declaración en el juicio contra el caso
Palau, ambos pusieron ayer a
los convergentes contra las
cuerdas, que el pasado verano
se refundaron en unas nuevas
siglas, el Partido Demócrata
Europeo Catalán (PDEcat).
Millet y Gemma Montull
ciñeron únicamente el caso a
dos extesoreros de CDC: Carles Torrent –ya fallecido– y
Daniel Osàcar, que declarará
hoy, y que es el único acusado
que milita en CDC. Ambos negaron que otros dirigentes de
este partido tuviesen conocimiento de los hechos.
“Me equivoqué”
Millet fue el primero de los
acusados en comparecer, y sólo respondió a las preguntas
del fiscal y de su abogado. “Me
equivoqué”, dijo en el interrogatorio. Aseguró que el método lo ideó el fundador de la
constructora, Rafael Del Pino
Moreno, y ya existía antes de
su nombramiento al frente del
Palau, que fue en 1990.
El fiscal cuestiona dos de las
mayores adjudicaciones a Ferrovial que se hicieron en la
última legislatura presidida
por Jordi Pujol (1999-2003):
la Ciutat de la Justícia y la Línea 9 del Metro. La compañía
volvió a negar en un comunicado los hechos: aseguró que
no tuvo trato de privilegio y
que tiene “tolerancia cero”
con la corrupción.
Según Millet, la comisión
era del 4% del valor de la adjudicación. El 2,5% iba a CDC y
dos de sus fundaciones ya extinguidas, el 1,5% se lo quedaba él y el 0,5% era para otro de
los acusados, el exnúmero dos
del Palau, Jordi Montull, que
también declarará hoy.
Montull es el padre de la
exdirectora financiera de la
entidad, que ayer sostuvo ante
la juez que ella y el resto de
empleados del Palau se limitaban únicamente a cumplir órdenes de Millet, a quien definió como “el jefe supremo”.
La declaración de Millet y
Gemma Montull generó una

Efe

halla
as de
nciación
del PP
drid
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El expresidente del Palau de la Música, ayer, llegando al juzgado donde declaró como acusado.

El primero de los casos que cercan a la antigua Convergència
CDC tiene pendientes con la
justicia otros casos
relacionados con presunta
corrupción, algunos de los
cuales se juzgan este año.
Otros siguen en instrucción.
 FAMILIA PUJOL En
julio de 2014 el fundador de
CDC y expresidente de la
Generalitat entre 1980 y
2003 confesó que su familia
tuvo cuentas en Andorra sin
regularizar. También están
acusados su mujer y seis
de sus siete hijos. Pujol dice
que su padre le legó el
dinero, pero Fiscalía
cuestiona su versión.

gran expectación. A ello contribuyeron las palabras de
Jordi Montull, que prometió
que esta semana sería “divertida” tras arrancar la vista oral
del caso, el pasado 1 de marzo.
Millet y los Montull no siguen una estrategia de defensa acordada. Sin embargo,
ambos han estado negociando
con Fiscalía y quieren que su
confesión sirva para rebajar
sus penas. Millet no quiere ir a
la cárcel y tanto él como sus
familiares han dicho que su
estado de salud es malo. Por
su parte, Jordi Montull aspira
a que su hija Gemma no vaya a
prisión, por lo que mostró su

 ITV Anticorrupción
acusa a un grupo de
empresarios y al único hijo
de Jordi Pujol que hizo
carrera política, Oriol,
de intentar amañar
en beneficio propio
las concesiones de ITV
en Cataluña.
 3% La investigación
arrancó a raíz de una
denuncia de una exconcejal
de ERC contra el exalcalde
de Torredembarra
(Tarragona) y luego se
extendió a la Generalitat y
otros ayuntamientos de CiU,
entre ellos el de Barcelona.

La oposición
pide explicaciones
y Puigdemont
se desmarca de
los hechos
disposición a confesar los hechos, aunque Millet se le adelantó.
La confesión de ayer confirma la hipótesis de Fiscalía Anticorrupción, que en 2013 cifró
en 6,6 millones las “comisiones ilícitas” que había recibido
CDC entre 1999 y 2009, algo
que el partido había negado y
que tachó de “elucubraciones
y meras conjeturas”.

P.80

Se investiga el pago de
comisiones por parte de
varias constructoras a
cambio de adjudicar obra
pública y la Guardia Civil
hizo últimas detenciones
el pasado febrero. La
investigación sigue abierta.
 PRETORIA Se trata de
una presunta trama de
corrupción urbanística
donde están imputados
exdirigentes del PSC y los
dos hombres fuertes de
Pujol en la Generalitat en
los años 80: Macià Alavedra
y Lluís Prenafeta. El juicio
empieza el próximo lunes.

Tras el inicio de la vista oral,
la número dos el PDECat,
Marta Pascal, ha procurado
poner distancia entre el caso
Palau y las nuevas siglas. Durante los últimos días, ha declarado sentir “asco” ante la corrupción y ha asegurado que la
formación heredera de CDC
es “honesta” y “transparente”.
Sin embargo, su estrategia
parece que no da resultados.
C’s y la CUP empezaron ayer
los trámites para forzar la
comparecencia en el Parlament del expresidente de la
Generalitat, Artur Mas. El
PSC y el PP avanzaron que están dispuestos a sumarse a la

 ADIGSA En julio se
sentarán en el banquillo
cuatro exaltos cargos de la
Generalitat que militaban en
CDC y tres empresarios que,
supuestamente, se habían
hecho con la rehabilitación
de pisos oficiales de la
sociedad pública Adigsa tras
pagar una comisión.
 ACM Son las siglas
de la Asociación Catalana
de Municipios y Comarcas,
y en octubre empezará el
juicio contra dos de sus
exaltos cargos, que militaban
en CDC, por apropiarse de sus
fondos con facturas falsas.

petición para facilitarla. Podemos y sus aliados también lo
están estudiando.
Los dos partidos que junto a
CDC aspiran a convocar un
referéndum independentista
este año no escondieron ayer
su malestar con el PDECat.
ERC admitió sentir “asco profundo” y la CUP aprovechó el
pleno del Parlament para interpelar al presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, que se desvinculó de los
hechos. “Este Gobierno no
tiene ningún caso de corrupción”, sostuvo.
Editorial / Página 2

20 ELPAÍS

ESPAÑA
9 Marzo, 2017

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 20

O.J.D.: 137885

TARIFA: 39702 €

E.G.M.: 1217000

ÁREA: 882 CM² - 78%

SECCIÓN: ESPAÑA

Jueves 9 de marzo de 2017

CORRUPCIÓN EN CATALUÑA
El partido soberanista y algunos de sus dirigentes
afrontan este año cuatro juicios, además de otras
investigaciones sobre corrupción que siguen abiertas

DANI CORDERO, Barcelona
Convergència Democràtica se
convirtió en julio pasado en el Partit Demòcrata Europeu Català
(PDECat). Era una refundación
que, para destacados dirigentes
del partido, llegaba demasiado
tarde para armar un cordón sanitario efectivo ante el año judicial
que afrontaba la formación. Tocado y jibarizado por la corrupción,
la confesión de Jordi Pujol y su
apuesta por el independentismo,
el nuevo partido ha hecho todo lo
posible para que no le afectaran
los casos que le acechan. Su escalada independentista ha llegado
casi en paralelo con el agravamiento de las acusaciones sobre
el partido y antiguos dirigentes.
Su coordinadora general, Marta Pascal, reitera que ella ni llegó
a votar —porque era muy joven—
a Jordi Pujol y se ha alejado de
cargos de responsabilidad a quienes figuraron en la fotografía en
las puertas del juzgado con Oriol
Pujol (caso ITV). Artur Mas, último presidente de CDC y primero
del PDECat, es el principal nexo
entre el actual partido y los casos
que sentarán a Convergència
—más allá del caso Palau— en el
banquillo a partir de ahora.
‘Caso 3%’. Es la última investigación que le ha estallado a CDC y
que afecta a los últimos Gobiernos que presidió Artur Mas, así
como a importantes Ayuntamientos convergentes. El juez que instruye el caso levantó parcialmente hace unas semanas el secreto
de sumario, en el que se evidencia la existencia de un triángulo
cuyos vértices se situaban en la
Generalitat, el partido y empresas
constructoras con el objetivo de
que la adjudicación de obras supusiera el pago de comisiones
irregulares a Convergència a través de sus dos fundaciones. El
principal implicado es el extesorero Andreu Viloca, que tenía una
relación muy estrecha con el número dos de Infraestructures.cat,
Josep Antoni Rosell, quien presuntamente modificaba las ofertas de las constructoras para beneficiarles y asegurarse el pago
de comisiones. El republicano
Oriol Junqueras, del que depende
la empresa pública, consideró
que tenía pruebas suficientes para despedirlo.
‘Caso Pujol’. El expresidente de
la Generalitat durante 23 años y

CiU) para influir en las adjudicaciones de estaciones de ITV
a través de un alto cargo de la
Generalitat, controlada entonces por el tripartito.

Convergència se sienta
en el banquillo

‘Caso Pretoria’. El próximo lunes empezará en la Audiencia
Nacional el juicio que investiga
una supuesta trama urbanística
con epicentro en Santa Coloma
de Gramenet (Barcelona). Hace
dos años que concluyó la investigación de un caso en el que dos
convergentes de la vieja guardia,
Lluís Prenafeta —el fontanero de
Jordi Pujol en sus primeros años
en la Generalitat— y Macià Alavedra —quien fue uno de sus consejeros de Economía— están acusados de tráfico de influencias y
blanqueo de capitales. El exalcalde de Santa Coloma, Bartomeu
Muñoz (PSC), está acusado de recibir sobornos y un antiguo diputado también socialista, Luis
García, Luigi, sería el interlocutor de las Administraciones para
lograr las recalificaciones, por
las que se habría embolsado
más de cinco millones de euros.

El fiscal Fernando Bermejo (segundo por la izquierda) en un registro en Barcelona del caso 3% en febrero. / G. B.

alma mater de Convergència, Jordi Pujol, está imputado en un caso de blanqueo de capitales junto a su esposa, Marta Ferrusola,
y sus siete hijos. El partido todavía no se ha recuperado de la
explosión que generó la confesión del patriarca en julio de
2014, cuando admitió que había
tenido durante décadas dinero
negro en cuentas bancarias andorranas, según su declaración,
por una herencia paterna. El
juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acumula todas las
causas que afectan a la familia y
considera que entre los miembros del clan Pujol Ferrusola hubo “coordinación de actividades”, “asignación de roles” y “distribución o reparto de cantidades multimillonarias entre todos

El PDECat intenta
marcar distancias
con la formación
de la que procede
El ‘caso 3%’,
el último conocido,
afecta a los
Gobiernos de Mas

ellos en función de los ingresos
que recibían”.

‘Caso ITV’. Es el juicio que se
convirtió en la muerte política
de Oriol Pujol Ferrusola, el hijo
del expresident que estaba llamado a ser su sucesor. A causa
de esa investigación judicial el
entonces secretario general adjunto de CDC dejó el cargo de
número dos de Artur Mas. A Pujol Ferrusola la Fiscalía Anticorrupción le pide cinco años y
dos meses de cárcel por tráfico
de influencias, cohecho y falsedad documental. También está
amenazada de prisión su esposa, Anna Vidal. El juez considera que se benefició de su cargo
en el partido y en el Parlament
(donde presidía el grupo de

ANÁLISIS

Las palabras y las fuerzas
JOSEP RAMONEDA
En la pugna entre el soberanismo catalán y
las instituciones españolas cada vez es más
difícil distinguir entre el ruido y las verdaderas intenciones de cada uno. En conversaciones privadas, se aprecia una cierta
coincidencia sobre el previsible desenlace
de esta etapa (un episodio más de una larga carrera) y muchas dudas sobre lo que
ocurrirá hasta alcanzar la meta.
Al final del año, se vislumbran unas
elecciones catalanas con pronóstico favora-

no ha hecho los deberes y el Gobierno cata- parlamentario. Y es de una ingenuidad exlán ha llevado su compromiso con el refe- trema pensar que así se pillará por sorpreréndum tan lejos que carece de escapato- sa al Gobierno español. La Brigada Aranzaria: está obligado a convocarlo. De ahí que di no descansa. Pero de las provocaciones
a medida que el calendario avanza aumen- a los hechos hay un buen trecho.
En política, a la hora de la verdad, lo
te la tensión. Vamos inevitablemente a un
choque en algún momento de los trámites determinante son las relaciones de fuerprevios al referéndum. Y este trance habrá zas. Una secesión unilateral solo es posible si se dan una o varias de estas tres
que pasarlo con los menos daños posibles.
De modo que durante unas semanas, si condiciones: que se disponga de poder
no se quiere contribuir al griterío, hay que
P.81coercitivo, que se cuente con el apoyo de
ser muy prudente a la hora de interpretar una o varias potencias internacionales o

‘Caso Adigsa’. El juicio, que se
iniciará en mayo, es el primero
que vincula a CDC con el cobro
de supuestas comisiones y acabó
siendo el origen del actual caso
3%. Uno de los principales acusados es Josep Maria Penin, quien
entregaba proyectos de rehabilitación de viviendas a empresas
de su confianza. Penin, que fue
chófer de Pere Esteve cuando este era secretario general de CDC,
tiene vínculos familiares indirectos con el exconsejero Felip Puig,
antiguo secretario de organización de la formación. El fiscal
pide penas de prisión para tres
ex altos cargos de la empresa
pública de la Generalitat —Josep Antoni Fontdevila, Xavier Sala y Jordi Huguet— por los delitos de malversación y falsedad
documental.
‘Caso ACM’. La Asociación Catalana de Municipios, vinculada
históricamente a partidos soberanistas, también pasará este
año por el juzgado, a causa del
saqueo que sufrió por parte de
su ex secretario general, Josep
Maria Matas, y el exjefe de sus
servicios jurídicos, Xavier Solà.
Entre ambos extrajeron a la entidad en torno a un millón de euros a través de facturas infladas.

canzan. Necesita seguir acumulando capital electoral. Por su parte, el Gobierno
español deberá atesorar mucha prudencia, vista su incapacidad para afrontar
políticamente el problema. Los ciudadanos españoles, según las encuestas, están
muy mayoritariamente en contra de la
suspensión de la autonomía. Cualquier
actuación gubernamental excesiva complicaría enormemente el escenario.
Desde hace cinco años, se viene anunciando la derrota inminente del independentismo. Pero este sigue siendo el primer
proyecto catalán. El soberanismo, por su
parte, anuncia rupturas decisivas que no
están a su alcance. Llegaremos a unas nuevas elecciones autonómicas. Y el soberanismo seguirá ahí. De cómo sea el camino
hasta el momento de votar dependerá el
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Millet confiesa la financiación ilegal
de CDC sin apuntar a altos cargos
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Fèlix Millet ha tardado ocho años en detonar
la bomba del 3%. El expresidente del Palau
de la Música confesó ayer, en el juicio por el
caso Palau, la financiación irregular de ConMillet tiene 81 años y afronta una
petición de 27 años de cárcel por
saquear los fondos del Palau de la
Música, institución emblemática
de la cultura catalana. Su confesión puede ayudarle a rebajar la
pena, aunque no lo suficiente como para librarle de prisión. Si
ayer tiró de la manta fue sobre
todo porque su mano derecha en
el Palau, Jordi Montull, ya había
cerrado antes un pacto con la fiscalía. Millet se le adelantó —fue el
primero en declarar— y afirmó
que medió en el pago de comisiones de Ferrovial a CDC. La constructora lo niega y defiende que
“los pagos fueron por patrocinio”,
según un comunicado.
La confesión de Millet tiene
consecuencias para el recién nacido PDECat e implicaciones jurídicas, ya que corrobora los indicios
acumulados por la fiscalía sobre
la financiación ilegal del partido,
el popular 3%. Millet, sin embargo, midió su impacto. “¿Conoce la
participación de otros cargos políticos del partido, por encima del
tesorero?”, le preguntó el fiscal
anticorrupción Emilio Sánchez
Ulled. “Que yo sepa, no. Supongo
que sí, pero no lo sé. Esto es una
opinión mía”, respondió.
Cuanta más concreción pedía
el fiscal, más olvidadizo se mostraba Millet. No recordó haber tratado el pago de comisiones en una
reunión con cargos de CDC —el
exdiputado Jaume Camps y el exgerente del partido y exconsejero
de Justicia Germà Gordó— en el
hotel Diplomàtic de Barcelona.
“Debía haber algo de lo que hablar, pero no...”. Millet dijo que solo trató el tema con personas que
ya han fallecido, como el extesorero Carles Torrent (muerto en
2005), al que recibía en el Palau
para pagarle en efectivo, o el fundador de Ferrovial, Rafael del Pino (2008), que puso en marcha,
dijo, el sistema de pagos ilegales.

vergència Democràtica de Catalunya (CDC) a
través de esta institución cultural. “Ferrovial
hacía donaciones para que el dinero fuera a
Convergència a cambio de obra pública. Esto
no lo dije en mi confesión, pero esta es la

verdad”, afirmó en una declaración de alto
voltaje político y que, sin embargo, fue una
explosión controlada. Millet señaló a los tesoreros, pero evitó implicar a altos cargos del
partido de Artur Mas en la trama corrupta.

El expresidente del Palau se limitó a corroborar la acusación de la
fiscalía. Para lo demás, se remitió
a Montull, que declara hoy —“él
conoce los detalles”— o contestó
“no sé, no recuerdo”. “Cuando en
los papeles aparecen cifras y el
nombre de Daniel, ¿quién es?, preguntó Sánchez Ulled. “Daniel Osácar”, concedió Millet. Osácar sucedió a Torrent como tesorero y es
el único cargo del partido acusado (afronta una petición de siete
años y medio de cárcel). Millet dijo que hay muchas obras adjudicadas de forma irregular, pero insistió en que no las conoce. “Yo no
entraba ni salía. Ferrovial me daba el dinero y yo se lo pasaba a
Convergència. Pero no sé si le dieron el metro de no sé dónde”.
El fiscal sostiene que CDC y Ferrovial mantuvieron un “acuerdo

criminal” durante una década
(1999-2009, año en el que el Palau
fue registrado por los Mossos
d’Esquadra). La constructora camuflaba como donaciones altruistas al Palau lo que, en realidad,
eran mordidas a Convergència.
Así logró la adjudicación de grandes obras públicas con el último
Gobierno de Jordi Pujol, como la
línea 9 del metro o la Ciudad de la
Justicia. El importe pagado por
Ferrovial es el 4% de la obra adjudicada; el 2,5% iba a parar al partido, y el 1,5% se lo quedaban Millet
y Montull como comisión.
El caso Palau también trata de
acreditar el saqueo del Palau de
la Música, cifrado por Hacienda
en 24 millones y ya confesado parcialmente por Millet y Montull.
Millet se mostró ayer arrepentido
(“fue un error”, “me equivoqué”,
“pido disculpas”, repitió), especialmente por haber cobrado fondos
públicos.

J. G. B., Barcelona
Gemma Montull, hija de Jord
Montull y exresponsable de fi
nanzas del Palau, ratificó los
pagos a Convergència. “En un
momento dado supe que ese
dinero servía para pagar a un
partido político”, afirmó la acu
sada, que accedió a confesar a
cambio de una rebaja de pena
que podría librarla de prisión
La fiscalía pide para ella 26
años de cárcel y podría dejar la
petición en solo dos al final de
juicio. Gemma Montull no
aportó nombres de cargos de
partido, pero detalló los méto
dos de pago. Explicó, por ejem
plo, que el partido entregaba
facturas falsas al Palau para
justificar, ante Hacienda, comi
siones en efectivo pagadas por
Ferrovial.
Hacienda investigó al Palau
en 2007 por la ingente canti
dad de dinero en efectivo. Par
te de ese dinero era el que apor
taba Ferrovial para pagar a
CDC. Fèlix Millet —que tenía
“todo el poder” en la institu
ción— llamó entonces al parti
do para pedir “una solución”
según Gemma Montull. Al ca
bo de unos días, su padre, Jor
di Montull, le entregó unas fac
turas de las empresas CBM 10
y Horencat. Siempre según su
versión, esas facturas fueron
entregadas por el extesorero
de Convergència, Daniel Osá
car. Los documentos figuran
en la causa con el nombre de
“factures convergents”.
“Ferrovial pasaba dinero a
cambio de algo, lógicamente
pero entonces no sabía si era
por obras o por campañas elec
torales”, afirmó Gemma Mon
tull que, pese a su cargo, se
desmarcó de toda responsabili
dad en la marcha del Palau y
en el pago de comisiones. “Mi
llet se reunía con los represen
tantes de Ferrovial y del parti
do. Informaba a mi padre y m
padre me informaba a mí. Yo
tomaba nota para llevar el con
trol. Millet era muy estricto y
muy incisivo para saber cuán
do se cobraba de Ferrovial. Era
un tema que le preocupaba”
dijo Montull, que insistió en
que no se ha llevado “ni un so
lo euro” del Palau.

mont, quien ayer aseguró que
su Gobierno “no tiene ningún
caso de corrupción”. Su presencia sí fue reclamada por Ciudadanos. Pero los anticapitalistas
demandaron la comparecencia
del actual diputado y exconsejero de Justicia, Germà Gordó, y
otros dos políticos convergentes implicados supuestamente
en el caso Manga: la diputada
Natalia Figueras y Robert Fauria, expresidente del consejo comarcal de la Selva.
El expresidente Artur Mas
no comparecerá ante los medios de comunicación hasta que
se haya hecho una idea global
de las principales comparecencias, lo que podría ocurrir hoy.

Toda la oposición le demandó
explicaciones.
“Millet y los Bárcenas de Con
vergència están cantando La Tra
viata y diciendo lo que muchos
sospechábamos: que había comi
siones y que las mordidas alcan
zaban el 4%”, sostuvo la líder de
Ciudadanos, Inés Arrimadas. Mi
quel Iceta acusó a Mas de “haber
mentido” en la Cámara al haber
negado las acusaciones, mien
tras que el popular Xavier Gar
cía Albiol sentenció que “no hay
estelada que tape tanta porque
ría”. Joan Coscubiela, portavoz
de Sí que es Pot, instó a los miem
bros del PDECat implicados en
la antigua Convergència a asu
mir responsabilidades.

Fèlix Millet llega en silla de ruedas a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. / ALBERT GARCIA

“No recuerdo”

La CUP y la oposición
exigen a Mas que se
explique en el Parlament
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
La CUP pidió ayer la comparecencia parlamentaria de Artur
Mas tras conocer el testimonio
del expresidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet. El socio de
Junts pel Sí registrará la petición, como también advirtieron
Ciudadanos y el PP, en una señal
de que la izquierda anticapitalis-

P.82

ta será “muy clara y contundente” y que no permitirá “bajo ningún concepto” que nadie intente
“blanquear sus casos de corrupción” a través del proceso soberanista, según señaló el diputado
anticapitalista Benet Salellas.
La CUP ha optado por no solicitar la del actual presidente de
la Generalitat, Carles Puigde-
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La CUP y la oposición
exigen a Mas que se
explique en el Parlament
ÀNGELS PIÑOL, Barcelona
La CUP pidió ayer la comparecencia parlamentaria de Artur
Mas tras conocer el testimonio
del expresidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet. El socio de
Junts pel Sí registrará la petición, como también advirtieron
Ciudadanos y el PP, en una señal
de que la izquierda anticapitalis-

ta será “muy clara y contundente” y que no permitirá “bajo ningún concepto” que nadie intente
“blanquear sus casos de corrupción” a través del proceso soberanista, según señaló el diputado
anticapitalista Benet Salellas.
La CUP ha optado por no solicitar la del actual presidente de
la Generalitat, Carles Puigde-
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padre me informaba a mí. Yo
tomaba nota para llevar el control. Millet era muy estricto y
muy incisivo para saber cuándo se cobraba de Ferrovial. Era
un tema que le preocupaba”,
dijo Montull, que insistió en
que no se ha llevado “ni un solo euro” del Palau.

mont, quien ayer aseguró que
su Gobierno “no tiene ningún
caso de corrupción”. Su presencia sí fue reclamada por Ciudadanos. Pero los anticapitalistas
demandaron la comparecencia
del actual diputado y exconsejero de Justicia, Germà Gordó, y
otros dos políticos convergentes implicados supuestamente
en el caso Manga: la diputada
Natalia Figueras y Robert Fauria, expresidente del consejo comarcal de la Selva.
El expresidente Artur Mas
no comparecerá ante los medios de comunicación hasta que
se haya hecho una idea global
de las principales comparecencias, lo que podría ocurrir hoy.

Toda la oposición le demandó
explicaciones.
“Millet y los Bárcenas de Convergència están cantando La Traviata y diciendo lo que muchos
sospechábamos: que había comisiones y que las mordidas alcanzaban el 4%”, sostuvo la líder de
Ciudadanos, Inés Arrimadas. Miquel Iceta acusó a Mas de “haber
mentido” en la Cámara al haber
negado las acusaciones, mientras que el popular Xavier García Albiol sentenció que “no hay
estelada que tape tanta porquería”. Joan Coscubiela, portavoz
de Sí que es Pot, instó a los miembros del PDECat implicados en
la antigua Convergència a asumir responsabilidades.
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Mas y la conjura
de saqueadores
y tesoreros
Milagros Pérez Oliva

J

usto cuando trata de volver al primer plano de la escena política, aparece Fèlix Millet y le estropea la
jugada. En apenas una frase, el ya conocido como saqueador confeso del Palau de
la Música echó ayer sobre Artur Mas y
sus pretensiones de continuidad toneladas de hormigón político: “Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a
Convergència a cambio de obra pública”.
Confirmaba así la financiación irregular
del partido del que Mas ha sido y sigue
siendo máximo responsable, por más
que se haya sometido a una operación de
cirugía estética y ahora se llame PDECat.
El expresidente de la Generalitat se
preparaba para encabezar la candidatura del PDCat en las próximas elecciones
autonómicas. Él y su entorno habían llegado a la conclusión de que solo así podían tratar de evitar la catástrofe electoral que todas las encuestas auguran. Partían del supuesto de que, incluso en el
caso de que hubiera una sentencia inhabilitadora por la consulta del 9-N, presumiblemente tardaría en ser confirmada
por el Supremo. Mas se lanzaría a quemar las últimas naves en el envite. En
realidad, al PDCat no le quedan demasiadas salidas ante el abrazo del oso que
supone su alianza con ERC en la coalición Junts pel Sí. El oso se dispone a dar

el apretón definitivo que deje sin aliento
a los antiguos convergentes y ocupar así
su puesto como espacio central del catalanismo soberanista. ERC ya ha hecho
saber que, en caso de reeditarse Junts
pel Sí, debería ser Oriol Junqueras quien
encabezara la lista. Y si van por separado, que cada palo aguante su vela. En
esas llega el juicio del caso Palau, con un
pacto de los acusados Jordi y Gemma
Montull con el fiscal que arrastra a Millet
y deja a Mas a los pies de los caballos.
Cuando estalló el caso, Mas proclamó en
el Parlament que Convergència no tenía
nada que ver con el saqueo. Que no había
comisiones ni financiación irregular. Y lo
ha venido repitiendo, la última vez hace
apenas dos días. El problema es que en
los ocho años de instrucción del caso Palau se han abierto otros procesos en los
que también se investiga el pago de comisiones a Convergència a cambio de obra
pública. Y la suma de los casos abarca el
último Gobierno de Jordi Pujol, en el que
Mas fue nada menos que conseller en cap,
y los dos mandatos en los que él mismo
fue presidente.
La financiación irregular de un partido no solo supone una apropiación fraudulenta de dinero público. Fomenta también un ejercicio abusivo y poco eficiente
del poder, pues no garantiza que las
obras se adjudiquen a los más capacitados, sino a los que tienen menos escrúpulos. Y da al partido corrupto una ventaja
competitiva que daña a sus adversarios
políticos, pues le permite mantenerse y
seguir beneficiándose del poder. Mas no
va a poder eludir ahora la incómoda evidencia que emerge en sede judicial. ¿Puede la ilusión de la independencia ampararlo todo? ¿Cree Mas que va a poder
hacer tabula rasa de lo ocurrido mientras
él ocupaba la máxima responsabilidad en
el partido y en el Gobierno? ¿O va a sostener, como ha hecho el PP ante sus muchas tramas corruptas, que es víctima de
una conjura de saqueadores y tesoreros?
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Nuevas pruebas de financiación
ilegal del PP y de Convergència
El principal acusado del
‘caso Palau’ declara que
Ferrovial pagaba un 4%
J. GARCÍA / J. A. HERNÁNDEZ, Madrid
Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música de Barcelona,
confesó ayer en el juicio sobre la
financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya cómo se repartían las mordidas. Señaló expresamente a Ferrovial y
reveló que se le cobraba un 4%

El juez Velasco acumula
cargos contra la anterior
cúpula popular en Madrid

del importe de la obra pública adjudicada: el 2,5% era para el partido, el 1% para Millet y el 0,5% para
Jordi Montull, su mano derecha.

Toda la oposición aprueba
investigar en el Congreso
al partido conservador

El testimonio del principal acusado en esta causa llega en pleno
proceso separatista, aunque evitó
implicar a altos cargos de la for-

El choque entre Rajoy y Rivera pone en
peligro el pacto que sostiene al Gobierno

mación de Artur Mas. También el
PP sufrió ayer un revés judicial al
trascender que el juez del caso
Púnica tiene pruebas de la financiación ilegal de este partido en
Madrid que salpican a la anterior
cúpula. Ciudadanos, PSOE y Podemos forzarán una comisión de investigación.
PÁGINAS 19 A 23

DÍA DE LA MUJER

GRAN PROTESTA GLOBAL CONTRA LA DESIGUALDAD. Cientos de miles de mujeres se movilizaron ayer en varios países para clamar por
la igualdad, visibilizar su fuerza y protestar contra la discriminación de algunos Gobiernos. También convocaron huelgas simbólicas para
demostrar que si ellas se paran, el mundo se para. En la foto, la protesta en la Gran Vía de Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ
PÁGINAS 3 A 6

El caso de una joven quemada en la hoguera por ‘endemoniada’
destapa la brutal violencia contra las mujeres en Nicaragua

El suplicio de Vilma Trujillo
P.85
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El juez encuentra
pruebas de la
financiación ilegal
del PP en Madrid

CEOE Gerardo Díaz Ferrán, posteriormente encarcelado por delitos de alzamiento de bienes en su
extinto grupo industrial Marsans.
Con parte de ese dinero el PP
regional financió actos y campañas electorales en los años 2003 y
2004, pero Pedreira acabó archivando esta parte del sumario al
entender que los delitos habían
prescrito. Púnica ha vuelto a destapar Fundescam y, en esta ocasión, el juez Velasco ha detectado
que la financiación a través de esta fundación se ha mantenido hasta casi 2011, con lo que los supuestos delitos serían continuados y,
por tanto, no prescritos.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ, Madrid
La pieza que aún mantiene secreta el juez Eloy Velasco en el marco
de la Operación Púnica contiene profusas pruebas que presuntamente acreditan la financiación ilegal del PP de Madrid desde 2004 y que
salpican a gran parte de la anterior cúpula del partido, según fuentes
jurídicas. Se trata de documentación confidencial requisada por el
juez en casa del exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y que
destapa la caja b con la que los populares madrileños han sufragado
en los últimos lustros campañas electorales y actos del partido.
Según se desprende de las pesquisas, el PP de Madrid sufragó campañas electorales a través, entre
otros canales delictivos, de Fundescam, la fundación que crearon
los populares en época de la expresidenta Esperanza Aguirre y
que se ha nutrido de fuertes sumas de dinero pagadas por empresarios afines a cambio, supuestamente, de contratas públicas.
El juez Velasco ha reactivado
en los últimos días la investigación sobre la caja b del PP madrileño, la única de las 14 piezas
separadas de Púnica que permanece bajo secreto sumarial. Durante la mañana de ayer, el juez
citó a declarar como investigados a Beltrán Gutiérrez, a José
Ignacio Echeverría, exconsejero
de Transportes de la Comunidad
de Madrid y extesorero del PP
madrileño, y a Arturo Fernández, expresidente de la patronal
madrileña CEIM. Los tres salieron de la Audiencia sin hacer declaraciones. Fuentes jurídicas
aclararon que el exgerente del
PP regional no llegó a declarar
porque su abogado llegó tarde a
la citación y volverá a ser convocado el lunes próximo.
Fuentes de la investigación señalaron que los tres respondieron
a todas las preguntas y que lo hicieron de forma “profusa y contundente”. Las mismas fuentes señalaron que de las pruebas documentales recabadas y de las declaraciones de este miércoles “se derivarán más citaciones”.
Fuentes jurídicas informaron
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que Velasco ordenó ayer registros
en diversos domicilios particulares y de empresas. También envió a agentes de la Guardia Civil a
diferentes sedes, entre ellas las de
las Consejerías de Sanidad y
Transportes de la Comunidad de
Madrid, de la Dirección General
de la Justicia y de la sociedad pública de suelo Arpegio, para requerir información.
El juez dictó un auto en el que
describe la financiación ilegal del
PP madrileño y señala al exconsejero de Presidencia y Justicia del
Gobierno de Aguirre, Francisco
Granados, encarcelado desde finales de octubre de 2014 por su condición de cabecilla de la trama
Púnica. También salpica al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre
otros altos cargos del PP de los
últimos 16 años. Otros implicados
en esta financiación ilegal aún
ocupan puestos de responsabilidad en la Comunidad de Madrid
presidida por Cristina Cifuentes.
Las donaciones de empresarios a Fundescam han acabado
con los años conectando los dos
casos más graves de corrupción
política que han sacudido España
desde la Transición: Gürtel y
Púnica. El juez instructor de
Gürtel, Antonio Pedreira, investigó en 2010 a Fundescam y, según
un informe policial de entonces
elaborado por la UDEF, esta fundación recaudó de empresarios
afines, solo en el año 2003, unos
900.000 euros. Entre los donantes estaba el expresidente de la

Arturo Fernández

Beltrán Gutiérrez (izquierda), sale de la Audiencia. / ÁLVARO GARCÍA

Los 12 mariachis ‘gratis total’
de la campaña de Rajoy
Un informe de la UCO sobre
la contabilidad de Waiter
Music SL, una de las empresas de la trama Púnica, revela
la existencia de supuestas
irregularidades en la financiación de ocho actos electorales
del PP de 2007 y 2008. Uno de
ellos es el mitin que los populares celebraron el 1 de marzo de 2008 en apoyo a la
candidatura de Mariano Rajoy en Valdemoro, y al que
asistieron entre otros Esperanza Aguirre, José María
Aznar, Manuel Pizarro y
Francisco Granados. Según la
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Guardia Civil, el propietario
de Waiter Music, José Luis
Huerta, “regaló” al partido
una pequeña parte del coste
del acto, pero cargó los 4.200
euros que costó contratar los
12 mariachis que actuaron a
las arcas del Ayuntamiento de
Valdemoro mediante el inflado de las facturas por organizar las fiestas patronales de
la localidad de septiembre de
2009. La UCO destaca que
esta empresa recibió contratos por más de 19 millones de
euros de consistorios gobernados por el PP. / Ó. LÓPEZ-FONSECA

El expresidente de la patronal de
Madrid, Arturo Fernández, es
uno de los empresarios, ahora en
pleno declive, investigados en la
pieza número 14 de Púnica. Su
grupo de hostelería Cantoblanco
recibió lucrativas adjudicaciones
de la Asamblea de Madrid y de
otras administraciones gobernadas por el PP. El juez también ha
pedido información sobre contratas al Ayuntamiento de Madrid de
las épocas en fue gobernado por
Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, según las citadas fuentes.
El expresidente Ignacio González mantuvo en nómina en el partido a Beltrán Gutiérrez incluso
después de que este tuviera que
dimitir como gerente por su implicación en el caso de las tarjetas
black, de las que se gastó 58.000
euros. El PP de Cifuentes le pagó
120.000 euros y Gutiérrez finalmente abandonó el despacho que
tenía asignado en la calle Génova.
No es la primera vez que Gutiérrez es citado por el juez. Ya compareció el 3 de marzo de 2016. El
detonante fue una agenda intervenida a Granados en la que figuran, junto a entregas de casi dos
millones de euros, las iniciales de
“BG”, presumiblemente referidas
a él, y las de “JLM”, en alusión a
Javier López Madrid, yerno del
dueño de la constructora OHL.
David Marjaliza, exsocio arrepentido de Granados, ayudó al juez a
identificar las citadas iniciales. El
nombre de Beltrán Gutiérrez, a
quien Velasco atribuye cohecho y
falsedad, también salió a relucir
en Gürtel al estar detrás de facturaciones del PP a la empresa de
Francisco Correa Special Event,
que a la postre fueron abonadas
por Fundescam.
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Cataluña: Juicio a una
época corrompida
a confesión de uno de los principales acusados en el ‘caso
Palau’ sobre los pagos de empresas a cambio de contratos
de obra pública de la Generalitat catalana durante los gobiernos de la antigua Convergencia confirma las sospechas existentes respecto a la corrupción generalizada de esta Administración autonómica. El testimonio ofrecido ayer por el expresidente del Palau de la Música Catalana, Félix Millet, durante su declaración en la Audiencia de Barcelona supone un duro golpe a
la estrategia seguida por los nacionalistas catalanes ante los numerosos casos de corrupción aflorados a lo largo de los últimos
años, que atribuían a una campaña política orquestada desde el
Gobierno. No obstante, el exdirigente de esta institución cultural, íntimamente relacionado con la cúpula convergente, detalló
el procedimiento establecido por el partido hegemónico en Cataluña durante décadas para distribuir los pagos recibidos de las
empresas a cambio de las concesiones públicas: un 2,5% de cada
contrato para Convergencia y un 1,5% para los responsables del
Palau de la Música. Una cifra muy próxima al famoso 3% que hiciese público el expresidente socialista de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, en el año 2014 durante una refriega parlamentaria con Artur Mas, aunque nunca elevase una denuncia a
la Justicia. El cerco judicial a los independentistas catalanes, algunos de cuyos ex altos cargos fueron recientemente detenidos
en una nueva operación judicial, explica el acelerón que sus actuales dirigentes pretenden dar al proyecto secesionista.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 2
DURADA : 305

TVE1

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet,
ha declarado que Ferrovial pagaba a través de esa
entidad comisiones ilegales a Convergencia a
cambio de obtener adjudicaciones de obra pública.
El expresidente del Palau de la Música, Félix Millet, ha declarado que Ferrovial pagaba a través de esa entidad comisiones ilegales a
Convergencia a cambio de obtener adjudicaciones de obra pública. Ha explicado que la constructora donaba el 4% del coste de la
obra. Decl. Félix Millet; Gemma Montull; Sergi Sabriá; Miquel Iceta; Inés Arrimadas; Joan Coscubiela; García Albiol.
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BTV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 130

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

F.
F. Millet ha declarado durante 2 horas y media y ha declarado que se benefició de fondos del Palau para hacer obras privadas en casa,
se auto concedieron incentivos, pagó las bodas de sus hijas con fondos del Palau y viajes privados. Después añadçia que no se
quedaba con el dinero del Palau así por las buenas. Decl. F. Millet
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 21:00
DURADA : 106

TELE 5

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tras la confesión de Félix Millet sobre los presuntos
pagos a Convergència a través del Palau de la
Música, todos los grupos en Cataluña, desde la
oposición hasta sus socios de gobierno, piden ....
Tras la confesión de Félix Millet sobre los presuntos pagos a Convergència a través del Palau de la Música, todos los grupos en
Cataluña, desde la oposición hasta sus socios de gobierno, piden explicaciones sobre lo ocurrido. Decl. Carles Puigdemont; Inés
Arrimadas; Xavier García Albiol; Miquel Iceta; Artur Mas; Sergi Sabrá; Benat Salellas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 2
DURADA : 128

CUATRO

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Gemma Montull, hija de Jordi Montull y exdirectora
financiera del Palau, ha roto a llorar en el juicio que
se está llevando a cabo y ha terminado
confesándolo todo.
Gemma Montull, hija de Jordi Montull y exdirectora financiera del Palau, ha roto a llorar en el juicio que se está llevando a cabo y ha
terminado confesándolo todo. Decl.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIVENDRES
DURADA : 935

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Tertulia con R.
Tertulia con R. Nadal, M. Nebrera; J. Panyella, G. Calvet, M. Pinyol y P. Mas sobre la declaración de G. Montull en el Caso Palau que
declaraba también que se desviaba dinero de Ferrovial a Convergencia y si sus lágrimas eran reales en el juicio.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 44

TV3

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La alcaldesa de Barcelona Ada Colau despuñes que
el ex presidente del Palau de la Música haya
reconocido el pago de comisiones de Ferrovial a
CDC a través del Palau exige una reunión del
Consorcio ....
La alcaldesa de Barcelona Ada Colau despuñes que el ex presidente del Palau de la Música haya reconocido el pago de comisiones de
Ferrovial a CDC a través del Palau exige una reunión del Consorcio del Palau para reconsiderar la estrategia jurídica en el caso. Decl.
Ada Colau.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE)
DURADA : 484

Catalunya Radio

dimecres, 8 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Félix Millet reconoce en el juicio por el caso Palau
un acuerdo con Ferrovial para cobrar comisiones a
cambio de la adjudicación de obra pública a través
de la Fundación, entregas en metálico a los ....
Félix Millet reconoce en el juicio por el caso Palau un acuerdo con Ferrovial para cobrar comisiones a cambio de la adjudicación de
obra pública a través de la Fundación, entregas en metálico a los extesoreros de CDC y dice que cometió un error robando dinero de la
institución. Decl. Felix Millet.
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