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El extesorero de CDC imputado por el caso del 3%, Andreu Viloca, declara como testigo en el juicio por
el caso Palau y niega que hubiera entradas ilegales de dinero durante su época.
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Cadena Ser - HOY POR HOY CATALUNYA - 12/04/2017

Hoy en el juicio del caso Palau, declaración inesperada del que fuera tesorero de CDC, Andreu Viloca.
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RAC 1 - VERSIO RAC 1 - 11/04/2017

Un inspector jefe de la UDEF aseguró ayer, durante su declaración en el juicio del caso Palau, que
Ferrovial financiaba ilegalmente a CDC.
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RNE-1 - LAS MAÑANAS BARCELONA - 12/04/2017

Andreu Viloca declaró ayer en el juicio del caso Palau que la financiación de CDC siempre ha sido
completamente legal.
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RAC 1 - EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO) - 12/04/2017

En el juicio por el caso Palau un inspector de la UDEF asegura que Ferrovial financió de manera
irregular a CDC.
Catalunya Radio - EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO) - 12/04/2017
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Andreu Viloca y un policía de la UDEF han declarado esta mañana en el juicio por el caso Palau.
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8TV - 8 AL DIA - 11/04/2017

La sesión del juicio por el caso Palau ha servido para vincular a Ferrovial con adjudicaciones de obra
pública a través de comisiones a CDC.
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RNE-4 - EDICIO VESPRE - 11/04/2017

En el juicio por el caso Palau, ha declarado un testigo importante: Andreu Viloca.
TELE 5 - INFORMATIVOS T5 7:00 - 12/04/2017
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Concierto de Bejun Mehta en el Palau de la Música
Catalana.
Concierto de Bejun Mehta en el Palau de la Música Catalana.
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LESNOVES

EXPOSICIONS
DE LA CARTELLERA

V

Akram
Zaatari
L’ exposici6 presenta
la perspectiva d’un
artista fonamental
per entendre la
pr/~ctica de l’Arab
Image Foundation.
Zaatari excava en el
passat, en fa aflorar
noves narratives
i les ressitua en la
contemporaneRat.
-~ MACBA.
M:Universitat.
De
dl. a dv.,d’11a
19.30
h.Ds.,
de10a21
h. Dg.,delOa
15h.10¢.

A trav6sdels seus treballs,
l’escultora i gravadora
Kiki
Smithha exploratel cos,
la naturai la iconografia
femenina.
-)’ Palau
dela M~sica.
M:Urquinaona.
Fins
al dg.30.

Cirlot
i els
artistes
d"El
Correo
delas
Artes’

d’11a
14hide17a 20.30
h.
Dg.,d’11a
14h.1(;.

Poeta, compositor,
assagista, te6ric i
critic d’art, Juan
Eduardo Cirlot va ser
una personalitat de
refer6ncia. La mostra,
que clou el centenari
del seu naixement,
presenta obres
d’autors informalistes
fetes entre els anys
1957i 1962 per a la
publicaci6.
-~Espai
Vola~t-Fundaci6
Vila
Casas.
M:Urquinaona.
Dedt.
a dv.,de17a 20.30
h.Ds.,

L’escultor basc
JuanLuisMoraza
reflexiona sobre
treball, producci6 i
representativitat a la
seva primera mostra a
lagaleria.
--) Estrany-de
la Mota.
M:
Diagonal.
Dedt.a dv.,de13a
19h. Ds.,10a 14.30
h. Gratis.

Deeficie

Llegible-visible
Corn a avantsala del
festival Arts Libris,
l’exposici6 explora
la relaci6 entre
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publicacions d’artista
i obres audiovisuals
amb peces de Chris
Marker, Christian
Boltanski, Lawrence
Weiner, Marcel Pey,
Patricia Dauder i
Benet Rossell.
-) ArtsSanta
M6nica.
M:Drassanes.
Dedt.a ds.,d’11
a 21h.Dg.,
d’11a 17h.Gratis.

MI~SA
TIM EOUT.CAT/
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Sisena temporada de l’OCM
La soprano Ainhoa
Arteta obrirà el cicle,
que passa de sis a
vuit concerts
Redacció

BARCELONA

La reconeguda soprano
Ainhora Arteta obrirà l’1
d’octubre la sisena temporada de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae
(OCM) al Palau de la Música Catalana. La nova tem-

porada, que s’allargarà
fins al maig de l’any vinent, tindrà vuit concerts
en comptes dels sis de les
anteriors i aplegarà noms
de prestigi, com la pianista
Alice Sara Ott, el mandolinista Avi Avital, la violinista Sayaka Shoji, l’oboista
Albrecht Mayer i els directors Salvador Mas, Edmond Colomer i Antoni
Ros Marbà. Una altra de
les novetats és la consolidació de la Sala de Con-
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Ainhoa Arteta serà al Palau
l’1 d’octubre ■ ANDREU PUIG

certs com a únic espai de
presentació a Barcelona
de les produccions de l’orquestra, que dirigeix Tomàs Grau, segons es va
anunciar ahir.
L’Orquestra Simfònica
Camera Musicae (OCM),
amb seu a Tarragona, va
ser fundada l’any 2006.
Desplega les seves temporades estables al Palau de
la Música de Barcelona i al
Teatre Tarragona, de Tarragona. ■
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RAIMON
TRIBUNA

Ramon Felipó
BIBLIÒGRAF

S

óc un fan incondicional d’en Raimon, des del seu primer disc amb
Edigsa cap a l’any , Al vent, era
un d’aquells ja mítics discs de  revolucions i de quatre cançons. Vaig anar a
escoltar Raimon al teatre Romea, al Poliorama, al Palau de la Música Catalana... els
mítics concerts que feia a la facultat de
Dret (aquí hi anava amb la bona companya de Berga i de facultat Magda Martínez
Dasveus); allò, més que concerts, eren mí-

tings de llibertat, espais sense censura
franquista, on voleiava arreu el crit de llibertat i fora la dictadura.
Ara, però, potser el recital que em va impactar més fou un a Ciutat de Mallorca, al
claustre del convent dels franciscans. Raimon va cantar la cançó dedicada a Joan
Miró que diu «D'un roig encès / voldria les
cançons. D'un roig encès / voldria la vida./
D'un roig encès / tots els amors. / D'un
roig encès /aquest racó tan perillós; / la
gent d'ací i la de fora / que fossen tots /
d'un roig encès. / D'un roig encès / voldria
el món, / i dir les coses / tal com són». La
catarsi fou total, un valencià cantant a Mallorca, i un català com Joan Miró al recital.
Era la consagració definitiva de la unitat
nacional dels Països Catalans. Ah, i vaig
coincidir amb el company de facultat de
Dret Ramon Riutort. Raimon era la veu de
la lluita contra la dictadura, era el crit eixut
i constant contra el dictador i els seus se-
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guidors, sense Raimon la lluita per la llibertat, la democràcia, el progrés i la unitat
de la llengua catalana hauria estat molt diferent.
Raimon passeja per Barcelona, l’he trobat
moltes vegades, sempre somriu, és amable
i planer... a la fi li han donat les màximes
condecoracions i tots els reconeixements a
Catalunya i al País Valencià. València, la
seva terra, ha hagut d’esperar que arribés
al poder Compromís amb Mònica Oltra
per donar-li tota la gratitud que ell es mereix. Els seus ja mítics recitals a l’Olímpia
de París foren el més gran reconeixement
de l’opressió nacional i social que es patia
arreu del Països Catalans i també a Espanya. No puc acabar sense afirmar la més
absoluta solidaritat i confiança en Raimon,
el nostre gran Raimon. Quan certs parvenus de la cultureta i de l’independentisme
català -arribats a la política fa quatre diesel maig de l’any  el varen criticar per

Portada del disc de Raimon de l’any 1962

unes declaracions sobre l’independentisme, ell pot dir el que vulgui, la seva fama,
trajectòria, les multes i prohibicions franquistes l’avalen com el que és, un home
honest i al servei del tot el poble que parlem la mateixa llengua: el català.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 6

O.J.D.: 120418

TARIFA: 11760 €

E.G.M.: 586000

ÁREA: 454 CM² - 40%

SECCIÓN: VIVIR

13 Abril, 2017

6 LA VANGUARDIA

L’ÀLBUM

VIURE

BATEC
CIUTADÀ

LLUÍS PERMANYER

L’alcalde de Reu
suspèn la qüestió
de confiança

REUS  Els 16 regidors de
sició (CUP, Cs, PSC i PP)
tombar ahir la qüestió de
ança presentada per l’alca
de Reus, Carles Pellicer (P
Cat), per poder aprovar e
pressupostos. Pellicer va
nir els onze vots del gover
(PDECat, ERC i AraReus
s’obre un termini de 30 di
què es pot presentar una
de censura amb candidat
alcalde. Si no prospera, l’o
més probable perquè imp
un pacte de la CUP amb C
PP o un soci de govern, el
comptes quedaran aprov
amb la majoria del ple. / S
Significatiu ambient al Palau de la Música en l’actuació del cor militar rus

1939: russos
al Palau

E

l simple fet d’anunciar que, en una
Barcelona acabada
de sotmetre a la
dictadura franquista, un cor
rus actuaria al Palau de la Música feia un efecte com a mínim sorprenent. Es tractava,
per descomptat, d’uns altres
russos.
En efecte, eren els russos
tsaristes que havien donat suport a l’exèrcit franquista durant la guerra incivil, en una
presa de posició ideològica
destinada a combatre la Rússia
de Stalin, que s’havia alineat
amb el govern de la República.
Era, doncs, una vetllada
musical que oferia un cor militar rus, format per antics oficials de l’exèrcit del tsar que havien combatut com a voluntaris al Terç de Requetès María
de Molina.
L’acte, celebrat el 5 de novembre del 1939, havia estat
posat sota el patrocini de Carmen Polo de Franco i la recaptació era en benefici dels orfes
de guerra.
Dirigia Sergio Brillantolf.
En la crònica publicada l’endemà es multiplicaven frases

QUADERN BA RCELONÍ

com la següent: “Disciplinados, expresivos, justos en los
matices, firmes en la entonación y diestros en el manejo de
las voces”.
L’actuació del cor va anar
seguida de la del violinista zíngar Juan Gulesco, que va exhibir un molt esperat virtuosisme. El cronista va afegir una

Durant anys
van proliferar
tota mena d’actes
falangistes i
fins i tot nazis
altra de les seves frases habituals: “El auditorio escuchó con
inefable encanto y ovacionó
largamente al violinista y al
coro”.
Abans de l’actuació del cor,
va tenir efecte la seva presentació a càrrec de Felipe Lagarriga, de la direcció general
de Propaganda, que va evidenciar una clar domini del que
l’inoblidable i admirat catedràtic José Maria Valverde quaP.8

lificava de “prosa levantada”.
Va tancar l’acte la banda de
Falange Española Tradicionalista de las JONS de la delegació de propaganda del districte VIII. Així va ser descrita:
“Este conjunto instrumental
en la ejecución de importantes
páginas musicales puso de relieve la seriedad y la inteligencia con la que ha procedido en
su preparación el prestigioso
maestro don Enrique Colominas. La banda ejecutó los himnos del Movimiento y el Nacional, los cuales, como siempre,
provocaron explosiones de
puro patriotismo”.
Sota la dictadura, el Palau va
estar a punt de desaparèixer.
Mentre Josep Pla demanava a
la revista Destino que s’eliminés tota la decoració modernista de la sala de concerts, el
governador va imposar el nom
de Palacio de la Música i va
passar a controlar-lo.
Hi van proliferar actes falangistes i similars, dedicats a
Educación y Descanso, l’Hermandad de Ex Cautivos o la
División Azul; però també
nazis, com la commemoració,
el 1943, de l’aniversari de Hitler. El jou i les fletxes, així com
les creus gammades i l’àguila
del Tercer Reich eren ben
visibles.
Joaquim Renart va deixar
constància de tot plegat al seu
diari personal, mentre que Antoni Sabat ho ha documentat
en la seva evocació històrica.

Una femellla de corriol c

El corriol caman
polèmiques a la p

VILANOVA I LA GELTRÚ E

tancat de la desembocadur
torrent de la Ramusa, a la p
Ribes Roges de Vilanova i l
està criant, sense fer cas de
polèmiques, una espècie d’
protegida, el corriol caman
cria es fa entre la pestilènci
aigües residuals estancade
del torrent, en un tancat im
sat. Els grups ecologistes A
Geven i Bosc Verd han pro
“enèrgicament” denuncian
“aquesta setmana l’Ajuntam
pentinat i destruït la vegeta
zona de nidificació que el c

IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Intercanvi d’acu
i Fernández per
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SETMANA
ANTA
IDEAL

Dissabte

L’altra Pedrera
Unavisita plena d’an~cdotes
a l’emblem~ticedifici
d’Antoni Gaudi. SaNeuque
l’edifici albergavaun garatge
subterrani?I que es pujava
als habitatges ambascensor?
Teniuidea de qu~ hi va passar
durant la Guerra Civil?
LaPedrera.
M: Diagonal.
12.15h. 15£.

CINEMA

MOSICA

Unacertaolorde Pum-sum-k~!
sofre
Un tamboret,
Aixies diu el cicle
una carmanyola,
dedicat al DiaNeque
l’embolcall d’un
programalaFilmo
pastis, una pilota de
durant laSetmana
b/~squet i un globuso
Santa. S’hi proiectaran Obiectes quotidians
Legend (17 h),Pactar
queen aquest
espectacle faran
conel diablo (21.30h)
El diablodijo no (22 h). mtisica!
~ Filmoteca
deCatalunya. -) CaixaForum.
M: Espanya.
M:Liceu.
17,21.30
i 22h.4t~. 12i18h.6E.
Compraentrades i reserva taula a timeout.cat

EXPOSICII~

TEATRE

Templers

Impromagia

Visitaguiada
al’exposici6
que mostra la
import~ncia
d’aquests cavaliers
i que reflexiona
sobre la violbncia
religiosa.

E1 classic espectacle
d’improvisaci6 i
combdia, en qu~
el pfiblic participa
constantment,
per6 amb petits
trucs de m/~gia que
arrodoneixen cada
hist6ria.

--) Museu
d’Hist6riade
Catalunya.
12 h. Reserves:
--) MEAN.
M: Jaume
I.
mhcvisites.cultu
ra@gencat.cat.20h.12t~.

20
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Diumenge

RESERVAARA

MOSICA

COMPRA
LES ENTRADES
ATIMEOUT.CAT

Cinema
Symphony
Orchestra

’El jugador’
La Companyia
Ignifugatorna
al Tantarantana
arab una revisi6
d’aquesta obra
sobre l’addicci6
al joc. Unalliure
adaptaci6 teatral.

La formaci6
interpreta bandes
sonoresde
pel.licules mitiques
comMembries
d’Africa, Gladiator
iAllbqueelvent
s’endugud.

-~ Tantarantana.
Finsal
dg.30.Desde 24 (:.

-~ Palau
dela Mdsica.
M: Urquinaona.
17 h. 27-54£.

ClamSegura

RUTA

Gr~cia1900
Itinerari que
comenqa al Park
Gfiell i que recorre
els carrers de
l’antiga vila de
Grhcia, arab grans
cases de principis
del segle passat i
testes de conflictes
viscuts a la ciutat.

Nocalen presentacions. Clara
Segura6s una de les actrius
catalanes del moment.
I tot i aixi...
corn s’ho far~ davantdel repte de la
improvisaci6?Dilluns que ve li toca
obrir el sobre misteri6s de White
RabbitRedRabbit.
-~ SalaBARTS.
M:Paral.lel. DI. 24.21h.
Desde16 £.

JoanMkluel
Oliver
L’antic membre
d’Ant6nia Font
presentarh el
seu nou album
Atlantis. Un
treball arab sons
electro i pop pur.
-~ SalaBeckett.
Del dj. 20 al ds. 22.21.30
h.20£.

-) ParkGiJell. 10.30
h. Gratis
ambreserva:93 256 2122.

Dill
CINEMA

StopMotion
Mentre esperem
lasegona edici6
de l’Stop Motion
Barcelona-aljuny
a CanFelipa-,
l’Acad6mia
d’Animaci6faun tast
dels curts de la secci6
oficial.

Closeto Liza

-) AnticTeatre.
M: Urquinaona.
18.30i
20.30h.5£.

Virginia Martinezes posa
en la pell de LizaMinnellii
ofereix un recital querecorda
les cantons rn6s irnportants
de l’artista. Per6tarnb6hi ha
lloc per recordar altres mites
de Hollywood corn Judy
Garland.
--) El Mald~.
M: Liceu.20.30h. 14-20

MIJSICA

Mestres
del iazz
La sessid de dilluns
al JazzSi Clubest~
dedicada als grans
mestres que han
marcat la hist6ria
d’aquestestil i que
tamb~han repercutit
en la nostra.
--) Ja77Sf
Club.M:SantAntoni.
20.30h. 8 (; amb
consumici6.

21
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Com~)raentrades i reserva taula a timeout.cat

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 37

Cadena Ser

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Concierto del trío Barcelona Guitar Trio & Dance en
el Palau de la Música Catalana.
Concierto del trío Barcelona Guitar Trio & Dance en el Palau de la Música Catalana.
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La Barcelona que imaginava
Lluís Domènech i Montaner
L’arquitecte va projectar sis edificis icònics dins el pla de Via Laietana, com un hotel de luxe i un mercat
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

L’Hospital de Sant Pau és el conjunt
modernista més gran, però Lluís Domènech i Montaner s’hauria fet la
competència a ell mateix si el seu pla
de reforma urbanística de Barcelona
hagués prosperat. De fet, aquest projecte, que correspon a una proposta
del concurs convocat per l’Ajuntament de Barcelona, data d’uns anys

–del 1905 fins al 1914– en què les
obres de l’hospital estaven en curs.
Els autors del catàleg raonat de
l’obra de Domènech i Montaner han
identificat la mitja dotzena d’edificis
singulars que s’havien d’ubicar a
banda i banda del carrer de Pere el
Gran, un dels dos que no es va realitzar quan es va obrir la Via Laietana:
hi havia un gran basar amb habitatges de luxe a les plantes superiors, un
hotel també luxós, la seu per a una
societat científica, un mercat, una fà-

brica i una cambra de diputats. El
carrer de Pere el Gran transcorria de
manera perpendicular a la Via Laietana, passava per davant la catedral
i hauria arribat fins on hi ha el mercat de la Boqueria, que s’hauria esbocat. “Com que enderroca alguns
d’aquests edificis, els recrea de nou
adaptant-los a la nova ubicació del
pla urbanístic. No es limitava a fer
l’urbanisme, sinó que també decidia
quins edificis s’hi havien de construir perquè la ciutat funcionés”, afirma
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Ambiciós
“L’Ajuntament
hauria hagut
de fer una
inversió
descomunal”,
diu l’expert

Sergi Alcalde, arquitecte tècnic i
membre del Centre d’Estudis Lluís
Domènech i Montaner. A més d’Alcalde, en el catàleg raonat de Domènech –és el primer gran arquitecte
del Modernisme que en té– hi han
col·laborat Maite Carbonell, Gemma
Martí, Xavier Mas, Carles Sàiz, Pilar
Salmerón i Miquel Terreu, i en
aquest cas han treballat amb els materials conservats a l’arxiu històric
del COAC i a la Casa Museu Domènech i Montaner. “No es conserva el
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04

05

01. Perspectiva de la plaça Nova en el projecte de reforma
de Barcelona. AHCOAC, FONS DOMÈNECH I MONTANER 02. Projecte d’un
teatre a la plaça Nova. CEDIM 03. Projecte d’un mercat
central. CEDIM 04. Plaça de Santa Maria del Mar. 05. Planta
general del projecte de reforma de Barcelona, Gran Via
de Pere el Gran. AHCOAC, FONS DOMÈNECH I MONTANER

projecte complet, sinó plànols solts.
Vam treballar com si muntéssim un
trencaclosques, comparant les plantes dels edificis amb la forma de les
parcel·les. És la primera vegada que
es presenta tot el plantejament urbanístic”, explica Alcalde.
La Rambla, lloc d’oci burgès

La realització del pla de Domènech
i Montaner hauria sigut econòmicament molt costosa. “L’Ajuntament
hauria hagut de fer una inversió
descomunal: les expropiacions, les
obertures dels carrers, els enderrocs... I la despesa de construir tots
els edificis que proposava Domènech hauria sigut considerable”, explica Alcalde. Dos edificis emblemàtics més que s’haurien enderrocat
per construir-hi un teatre són el Palau Pignatelli, l’actual seu del Reial
Cercle Artístic de Sant Lluc, i la Casa Bassols. Per adaptar-se a la forma
triangular del solar, el teatre hauria tingut una forma circular. “En
aquest projecte ja aplicava el que

després utilitzaria al Palau de la
Música: el mur cortina format per
grans vitralls que deixen passar la
llum a l’interior de l’edifici i protegits per les galeries obertes que ressegueixen el primer pis”, diu el catàleg. A més, els autors troben semblances entre el volum més alt del
teatre i el Castell dels Tres Dragons,
al Parc de la Ciutadella.
Pel que fa al nou mercat, com
que aleshores la Rambla es consolidava com a lloc d’oci burgès amb
el Liceu i el Teatre Principal, l’objectiu de Domènech era enderrocar la Boqueria per treure-la de
primera línia i construir un altre
mercat a la part posterior de la
Rambla. El que projecta té una coberta espectacular amb forma
d’arc diafragmàtic. Al solar que
quedés estava previst que hi hagués dos edificis de botigues amb
habitatges. Per als autors aquests
dos edificis són evolucions de l’Hotel Internacional de l’Exposició
Universal del 1888.
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“El 1905, en què l’obra de Domènech s’emmarca dins l’estil floral plenament modernista, l’arquitecte va adaptar el model
d’aquell primer hotel i hi va incorporar elements típicament domenequians: capitells esculturats,
cornises treballades, ornamentació a les façanes i llindes de les finestres i coronaments imponents
que confereixen una monumentalitat excepcional a l’obra arquitectònica”, afirmen els autors. A més
de fer-ho a través dels edificis, Domènech també connectava el seu
pla amb l’urbanisme existent amb
la creació de diverses places, entre
les quals destaquen la plaça Nova i
una altra davant la basílica de Santa Maria del Mar.
Amb tot, Domènech i Montaner
sí que va veure realitzada la seva intervenció al tram baix de la Via Laietana, a l’entorn del carrer Princesa.
Aquella reforma va ser controvertida perquè va suposar la destrucció
de palaus medievals.e
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Una farmàcia,
un castell,
un teatre...
Cinc curiositats
entre les obres de
l’autor del Palau
de la Música

Una farmàcia mossàrab

Una acadèmia eclèctica

Evocació de l’Edat Mitjana

L’única farmàcia que va dissenyar
Domènech està ubicada al número
278 del carrer València de Barcelona i actualment porta el seu nom.
Inclou detalls, com els dracs, que
va fer servir més endavant en altres obres. Segons Gemma Martí,
l’encàrrec és fruit de l’anomenada
que va guanyar l’arquitecte arran
de les obres que va fer amb motiu
de l’Exposició Universal del 1888.

Neoegípcia, clàssica i renaixentista: la façana de l’Acadèmia de
Medicina que va imaginar Domènech crida l’atenció perquè
combinava diferents estils.
Aquest projecte data de l’any
1914, quan l’arquitecte es dedicava més a la política i l’escriptura que a l’arquitectura. És el seu
l’últim projecte conegut ubicat a
la ciutat de Barcelona.

Al castell de Santa Florentina, Domènech va destacar com enginyer
a més d’arquitecte, perquè va convertir una torre antiga en un gran
castell neomedieval. Tot i que era
defensor dels postulats de Violetle-Duc i Elies Rogent, no va crear
un fals històric. La portalada prové d’un dels palaus enderrocats
durant la reforma de l’actual Via
Laietana.
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L’home del president

Un assaig del Palau

El MNAC exposa una llar de foc
d’Eusebi Arnau que pertanyia al xalet, ara desaparegut, que Francesc
Macià tenia a Alcarràs. Els autors
del catàleg van estirar el fil d’aquesta peça i van trobar que el president
li havia encarregat a Domènech la
decoració del saló i l’entrada de
l’habitatge. L’enteixinat està instal·lat en unes dependències de
l’Ajuntament de Lleida.

Si hagués prosperat, el teatre
circ que El Círcol de Reus va encarregar a Domènech l’any 1899
hauria sigut una altra gran fita
de la seva obra. A través dels plànols conservats, els autors del
catàleg raonat de l’arquitecte
mostren com en aquest projecte
ja s’hi poden observar els estudis d’il·luminació i acústica que
desemboquen en el Palau.

MNAC
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POLÍTICA: TREBALLS de
reforma
Els historiadors JOAN B.
CULLA i JOAN MARCET
dialoguen sobre el
terrabastall de la
política catalana actual,
que han analitzat en
sengles llibres

Dani Cordero

É

IGNACIO ADEVA

s només un símptoma de la
situació en què es troba la política, però quin símptoma. Preguntat Joan Marcet —21 anys de diputat al
Congrés sobre les seves espatlles, més
de tres com a vicepresident— sobre si
s’atreviria ara a fer carrera de (suposat) servidor públic, la seva resposta
no deixa espai a l’equívoc. “No”. És
meridià. Han canviat els temps, han
canviat els partits. “Abans havies pres
consciència i t’anaves a afiliar a una
ideologia. Avui en dia, afiliar-se a un
partit polític és un acte d’heroisme”.
Mentre que Catalunya viu el moment
més enrevessat de la seva història moderna, pendent de si es farà una pregunta, l’activitat política no passa pel
seu millor moment. L’última enquesta
del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat revelava “la insatisfacció amb
la política i els polítics” com el principal problema per als catalans, malgrat
l’atur i les seves 558.000 víctimes al
Principat (dades de l’EPA del quart trimestre del 2016).
Joan B. Culla i Clarà no és gaire més
optimista. “Quan veus gent jove que
s’afilia els has de dir chapeau o pensar
que busquen feina, perquè els partits
s’han convertit en una carrera laboral,
en una sociedad de socorros mutuos”,
explica aquest historiador que va disseccionar en sengles llibres Unió Democràtica, el Partit Popular i Esquerra Republicana, i que, recentment s’ha atrevit a sintetitzar el tumultuós canvi de
l’ecosistema polític català en el que ha
denominat El tsunami (Pòrtic). Davant
seu, Marcet estrena també obra, Auge y
declive de la derecha nacionalista (Catarata). En el seu cas se centra en un partit, Convergència Democràtica, potser
una mitjana aritmètica del que han patit els vells partits: entre la jibarització
del PSC i la desaparició d’Unió. Tots dos
títols es trepitgen com aquesta conversa
que mantenen en un despatx de la Universitat Autònoma de Barcelona, d’on
són professors. Intenten aportar llum al
que ha succeït en un horitzó partidista
difícil de reconèixer i de futur encara
més incert.
Passa a la pàgina 2
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REPORTATGE
Ve de la pàgina 1
No és només una qüestió de
percepció ciutadana que mostren els sondejos a peu de carrer.
Només es tracta d’apropar-se a
algunes de les seus on es va cuinar la Catalunya contemporània
i trobar-se el cartell de “rehabilitació integral”, “en reformes”
o el d’“en venda” i començar a
brollar preguntes.
Pregunta. Comparteixen l’opinió que els partits tenen una
funció ara d’aixoplugar gent que
té intenció de viure de la política.
Això ha allunyat la gent?
Joan Marcet. Tal com estan
considerats per la ciutadania i tal
com veiem la seva estructura i
utilització, es fa molt més difícil
aquesta inèrcia d’afiliació a una
opció política, sigui la que sigui.
Les funcions que complien històricament els partits s’han anat difuminant i la seva gran funció
s’ha convertit en el reclutament
de personal.
Joan B. Culla. Repasses determinades biografies i veus que
aquesta gent no ha tingut una
carrera professional aliena a la
política. És inquietant. Què faran
si perden el paraigua de la política? Mostra l’esclerosi del sistema
de partits. Hi ha gent que busca
protecció, perquè, malgrat que
no surtis en una llista electoral,
alguna cosa et buscaran.
Pregunta. I a la vegada, els
partits s’han convertit en paràsits de les administracions públiques?
J.B.C. Sí, s’han transformat
perquè han anat parasitant, colonitzant, les administracions. El
PSC desembarca el 1979 als ajuntaments que venien del franquisme, i que tenien unes estructures
petites, amb un nombre de funcionaris limitat. Aquestes estructures comencen a créixer. Convergència arriba el 1980 a una
administració, la Generalitat,
que no era res. Doncs és això: els
uns i els altres fan créixer les administracions, cosa que permet
la colonització partidista, col·locant milers i milers de persones,
amb què es creen unes xarxes
clientelars. I quan va haver-hi
canvis de governs, doncs determinades estructures es van doblar
per col·locar els seus.
J.M. A diferència dels països
amb tradició democràtica, els
partits van anar consolidant i
canviant
la
visió
de
l’Administració i es va defugir
de construir una estructura reglada.
Pregunta. La gent de carrer
s’ha hagut d’adonar de tot plegat.
Com ha influït aquesta utilització
de les institucions públiques en
la desafecció i en el canvi del sistema de partits?
J.B.C. No em sembla determinant la desafecció. La cultura sociopolítica ho té tan interioritzat
des de fa més d’un segle que
ningú diu ja “Quin escàndol!”.
Potser entre les joveníssimes generacions és diferent.
J.M. A mi em sembla que tampoc aquest procés genera desafecció. Això també passa amb
l’empresa privada. En els últims
vuit anys aquesta forma de saltar
a l’Administració s’ha frenat i
s’han objectivat els criteris per
entrar, cosa que ha aturat la cultura de col·locar la gent pròpia.
Pregunta. Quins són els motius d’aquesta gran explosió que
ha canviat del tot el tauler d’escacs, doncs?

fa
Co

es
di
iI
do

J.M. Evidentment n’hi ha diversos. Però dos són fonamentals. Un és l’entrada en la crisi
econòmica, que comporta una
crisi social i una crisi política,
que en el cas de Catalunya està
situada en l’entorn de tot el que
anomenem el procés. Ha incidit
sobre tots els partits polítics. Després hi ha hagut altres elements.
Als socialistes, per exemple, els
ha marcat la crisi de la socialdemocràcia.
J.B.C. Comparteixo aquestes
dues explicacions globals, però
com a número dos i número tres.
Per a mi, la primera raó és molt
més genèrica, i no és altra que el
desgast, la fatiga de materials,
que té a veure amb la corrupció i

JOAN B. CULLA I CLARÀ

“Repasses
determinades
biografies i veus que
aquesta gent no ha
tingut una carrera
professional aliena a
la política. És
inquietant”

que ha afectat sobretot els dos
partits que des de 1977 i 1980 han
tingut un paper cabdal de paret
sustentadora de l’edifici: PSC i
CiU. En una màquina, les peces
que es desgasten més i que s’han
de substituir són les que treballen més. Si mires Iniciativa, el
PP o ERC, no han sofert cataclismes.
Pregunta. Catalunya sempre
ha tingut un sistema més atomitzat. Però, tot i tenir els ous més
repartits per cistelles, ha viscut
en cinc anys una destrossa total.
J.M. El rush final és l’aparició
d’aquesta proposta que es diu
procés, que incideix en cadascun
dels partits.
J.B.C. Sí, el terreny ja estava

El pujolisme i el maragallisme,
els últims moviments
J.B.C. En la mesura que els partits s’han anat aprimant, han perdut l’esforç de fer equilibris interns. I
les noves formes de la política, que s’han jugat més a
les pantalles de la televisió que a les places i els
mercats, han afavorit els hiperlideratges. Des de Felipe González a Jordi Pujol.
J.M. Pujol és l’únic que fa per crear un moviment polític que superi el partit. El pujolisme anava
més enllà de les estructures de partit.
J.B.C. I va funcionar. Hi ha molta gent que era
pujolista però no del partit.
J.M. Pasqual Maragall també superava les fronteres del partit, però no és comparable.
J.B.C. Crec que la diferència principal entre el
pujolisme reeixit com a moviment i el maragallisme
no reeixit és que Pujol, que ha parit CDC i la controla

totalment, no troba cap obstacle en el partit per fer
el moviment. En Maragall hi troba una resistència
aferrissada. La seu del carrer de Nicaragua és com
un castell que dispara contra Maragall.
J.M. Maragall té oposició des de la federació de
Barcelona. I quan peta, plega per confrontació amb
el seu partit a la ciutat.
J.B.C. Ciutadans pel Canvi genera també recels. Montilla, que era el secretari d’organització
del moment, diu: “No consentirem que Ciutadans
pel Canvi sigui la nostra Unió Democràtica”. És
una frase que explica moltes coses. Maragall tenia
potencial per ser un altre Pujol. Però la seva carrera municipal va ser molt llarga, li va costar molt
saltar a l’arena autonòmica. I, sobretot, a Pujol
ningú li tus.
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estovat per unes pluges torrencials i per uns huracans que són
les primeres causes.
J.M. Alguns situen, crec que
de forma errada, l’inici de tot en
la sentència del Tribunal Constitucional que retalla l’Estatut,
però ja portàvem unes etapes importants. El procés de radicalització de Convergència és anterior, perquè ja hi ha hagut una
etapa duríssima, entre el 2000 i
el 2004, d’un senyor que es deia
José María Aznar, que anava a
destrossar tot allò que es mogués. Després, s’obren escletxes
en l’etapa 2003, que comença
amb el Govern del Tripartit i la
reforma de l’Estatut, i això semblava que ho apaivagaria, però
l’esclat de la crisi ja ho acaba
d’ensorrar tot.
J.C.B. Si ens posem a buscar
els orígens d’aquesta radicalització que desembocarà en el
procés, podem dir que José María Aznar va ser una gran fàbrica
d’independentistes. Un cabreig
que a la tardor del 2003 explica
en gran mesura la derrota de
Convergència.
J.M. Convergència havia estat
aliada des del principi i fins i tot
quan no tenia cap necessitat, perquè el PP tenia majoria absoluta.
Ells sí que necessitaven el PP, i
aquell va ser el problema.
J.B.C. El moment en què Convergència és enviada a l’oposició,
pel Pacte del Tinell, s’afavoreix la
seva radicalització, perquè qui
està al Govern llavors és Esquerra.
J.M. I es comença a veure la
competència per espais polítics
en bona part coincidents: els de
CDC i una Esquerra que ha començat a créixer. Això facilita un
intent de recuperació d’espai,
que és quan Mas comença la seva proposta de Casa Gran del Catalanisme, del dret a decidir...
J.B.C. Està set anys fora del
Govern i ha estat desallotjada
per ERC. La reacció de Convergència és: per evitar que se’ns
mengin amb l’argument que els
convergents som uns tebis en matèria de catalanisme, hem de girar el to. No sabem què hauria
passat si CDC hagués continuat
governant amb ERC.
J.M. Els precedents dels anys
vuitanta són el contrari: la
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fagocitació d’ERC per part de
Convergència.
J.B.C. Jo sostinc que la decisió
estratègica de la cúpula d’ERC de
dir que han de pactar amb el PSC
i Iniciativa si sumen es decideix
dos anys abans de les eleccions.
J.M. Els set anys a l’oposició
de CDC serveixen per recautxutar el partit a l’oposició amb uns
elements nous.
J.B.C. Llavors, les restes del roquisme, si se’n pot dir així, comencen a rondinar i...
J.M. I diuen que s’està anant
per un camí que no és el seu.
Com Lluís Recoder [exalcalde de
Sant Cugat del Vallès i exconseller de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat], que acaba plegant veles.
Pregunta. Com afecta la
imposició de l’eix nacionalista
per carregar-se el sistema de partits?
J.M. És evident que afecta.
Sempre hi ha hagut dos eixos. Alguns partits han apostat perquè
l’eix important fos el d’esquerradreta, i altres han preferit l’identitari. CDC ha buscat mantenir
l’ambigüitat en l’eix ideològic.
J.B.C. Durant molts anys va
ser un gran èxit de CDC. Crec
que, amb la irrupció del procés,
l’hegemonia del procés s’ha im-
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posat clarament, però a CDC també li ha portat conseqüències
molt negatives, perquè abans es
podia moure en l’ambigüitat de
l’eix ideològic: som de centredreta, de centreesquerra, liberals.
Això li permetia aplegar centenars de milers de vots que no
eren ni nacionalistes. Quan l’eix
identitari es radicalitza i passa
de ser catalanista-espanyolista a
convertir-se en independentistaunionista, aquests centenars de
milers de votants que apostaven
per CDC com a partit d’ordre
se’n van. I ara un dels problemes
del seu successor, el Partit
Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) és que un partit que vulgui
ser a la vegada d’ordre i independentista és una contradicció immensa. La demanda més subversiva que ha pogut haver-hi a Catalunya és la independència. És
molt difícil construir un discurs i
un marc ideològic amb aquesta
pretensió.
J.M. La mateixa existència de
Ciutadans ve donada per l’existència d’aquest eix identitari, i no
per l’ideològic. Són un exemple
d’haver sorgit trobant un discurs
de contraposició.
J.B.C. Ciutadans neix com una
escissió del PSC, més que altra
cosa. Són una sèrie d’intel·lec-

JOAN MARCET

“La

CUP s’ha anat
estenent amb base
municipal, amb gent
del món de la
Catalunya interior
que ha vingut a fer-se
intel·lectualment a
Barcelona i després
tornen; no havia
passat mai”

En poc menys d’una dècada, el
mapa dels partits polítics a
Catalunya ha canviat
radicalment, començant per la
desaparició de dues
formacions històriques com
Convergència Democràtica i
Unió, que havien estat coalició
hegemònica (dreta), tot
permetent l’aparició de noves
i victorioses formacions en les
eleccions. Joan Marcet i Joan
B. Culla (a dalt) ho han
analitzat en sengles llibres
recents. En ells, fins i tot,
constaten, a banda del que el
segon anomena “desgast de
materials”, la sort desigual del
que significà el maragallisme i
el pujolisme (a l’altra pàgina, a
l’esquerra, els dos carismàtics
polítics). / emilio morenatti-ap /
carles ribas / albert garcia /
xavier bertral-efe
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tuals, entre cometes, que constaten que el Govern de Pasqual Maragall fa una política identitària
igual o més contundent que la de
CDC.
J.M. En aquest nucli inicial havien dipositat les seves esperances que el PSC refaria bé aquest
terreny. Però ni el PSC del Maragall ni l’orgànic volen fer aquest
paper. I alguns surten del PSC i
altres es recullen a Ciutadans.
Pregunta. I la CUP també s’explica per l’eix identitari?
J.M. Ui! La CUP és més complicada.
J.B.C. La CUP és l’emergència
a la superfície, tot i que ja existia
com a sopa de sigles barallades
entre si i autoanomenades l’esquerra independentista.
J.M. Però allò s’ha anat estenent amb base municipal, amb
gent del món de la Catalunya interior que han vingut a fer-se intel·lectualment a Barcelona i que
després tornen, cosa que no havia passat mai.
J.B.C. La CUP comença a arrelar a les municipals del 2007,
l’any següent que ERC fes el segon Tripartit, que per als votants
d’ERC és molt més difícil de pair
que el primer, bàsicament pel factor Montilla. No és tan fàcil fer
president José Montilla que Pasqual Maragall. Però hi ha moltes
altres raons: esquerranisme, anticapitalisme... És una mica l’efecte Podem en el conjunt de l’Estat.
Pregunta. I arribem als comuns...
J.M. Es planteja de quina manera buscar un recanvi en l’alternativa d’esquerres de Catalunya.
La creació d’aquest partit té un
avantatge, que és un lideratge
fort d’una persona com és Ada
Colau, dotada d’un olfacte i un
carisma que no es veuen avui
dia. En un primer moment eludeixen el tema independentista
sortint per la tangent: amb la reivindicació del dret a decidir per
a tot.
J.B.C. Sí, sorgeix sobretot per
l’eix ideològic, però no es pot ignorar l’altre eix, l’independentista. I la Colau té un aparador formidable, que és l’Ajuntament de
Barcelona, per sortir-se’n.
Pregunta. El sorgiment dels
nous partits pot tenir a veure que
en temes de corrupció, per exemple, els partits clàssics s’han anat
amagant les vergonyes entre ells,
tot i el discurs públic...
J.B.C. Parlant de corrupció
com a fórmula de finançament
irregular de partits, ningú pot
anar a mort contra ningú perquè
dels grossos tots han pecat. Quan
va esclatar el cas Filesa, després
d’una trobada amb Miquel Roca,
li vaig preguntar: “Fareu gaire
sang al Congrés?”. I se’m queda
mirant i em diu: “Gens ni mica”.
Em va sorprendre la seva rotunditat.
J.M. El PSC ha purgat una cosa que no el beneficiava directament, que era el PSOE. Les altres
coses que apareixen d’aquest partit ja són personals, el cas Bustos,
Bartomeu Muñoz... En canvi, en
el cas de CDC arrosseguem massa anys aquest rum-rum, aquesta
sospita que hi ha un finançament
irregular.
J.B.C. Quan un representant
del PP li demana explicacions a
Mas pel cas Palau, Mas ho té tan
fàcil com un nen de dos anys. No
sé si el PP és gaire enèrgic amb la
corrupció de CDC, però no podria dir gaire cosa.
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JOAN MARCET
Actual professor de Dret
Constitucional de la Universitat
Autònoma de
Barcelona,
Joan Marcet (Sabadell,
1950) va ser un veterà polític del PSC, partit del
qual va ser diputat al Congrés durant gairebé 22
anys, en set dels quals va
ocupar seient a la Mesa,
com a vicepresident. Coneix bé el socialisme i
també Convergència. El
seu llibre Auge y declive
de la derecha nacionalista n’és la mostra. Descriu

no només el final de la
moderació del partit nacionalista, sinó el mateix
ocàs de la formació fundada per Jordi Pujol. Al
final d’un recorregut
històric acurat, Marcet
no dubta a descriure la
que ell considera la
radicalització duta a terme per Artur Mas ni la
necessitat de refundarse per deixar enrere les
acusacions de corrupció.

JOAN. B CULLA I CLARÀ
Articulista, exdirector i presentador de
televisió i professor, tant
de futurs historiadors com de
periodistes. Professor
d’Història Contemporània i
de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Joan B. Culla (Barcelona, 1952) ha escrit un reguitzell de llibres quasi sempre
sobre la història política
d’Espanya. Des del 1981 s’ha
habituat a assistir a la ma-

jor part dels congressos de
partits polítics catalans, cosa que li ha permès assumir
una perspectiva que no tenen altres analistes polítics.
Després d’escriure sobre diversos partits catalans
(Unió, el PP o ERC), ara analitza la metamorfosi del sistema de partits catalans. El
tsunami serveix per entendre l’evolució dels partits
isolats, però també aporta
la visió d’un sistema complex, en què cada engranatge compta.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 35

Cadena Ser

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El extesorero de CDC imputado por el caso del 3%,
Andreu Viloca, declara como testigo en el juicio por
el caso Palau y niega que hubiera entradas ilegales
de dinero durante su época.
El extesorero de CDC imputado por el caso del 3%, Andreu Viloca, declara como testigo en el juicio por el caso Palau y niega que
hubiera entradas ilegales de dinero durante su época. Decl. Andreu Viloca.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : VERSIO RAC 1
DURADA : 108

RAC 1

dimarts, 11 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy en el juicio del caso Palau, declaración
inesperada del que fuera tesorero de CDC, Andreu
Viloca.
Hoy en el juicio del caso Palau, declaración inesperada del que fuera tesorero de CDC, Andreu Viloca. Había mucha expectación por
esta declaración pero ha acabado en nada. Ha durado 11 minutos y la mayoría de respuestas de Viloca ha sido que no quería
responder, que está siendo investigado por el caso del 3% y que a eso se acogía para no decir nada. En las pocas respuestas que dio,
defendió que en su época toda la contabilidad de CDC era legal. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 68

RNE-1

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Un inspector jefe de la UDEF aseguró ayer, durante
su declaración en el juicio del caso Palau, que
Ferrovial financiaba ilegalmente a CDC.
Un inspector jefe de la UDEF aseguró ayer, durante su declaración en el juicio del caso Palau, que Ferrovial financiaba ilegalmente a
CDC. Andreu Viloca, por su parte, sostuvo que no hubo irregularidades en el flujo de aportaciones al partido.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 48

RAC 1

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Andreu Viloca declaró ayer en el juicio del caso
Palau que la financiación de CDC siempre ha sido
completamente legal.
Andreu Viloca declaró ayer en el juicio del caso Palau que la financiación de CDC siempre ha sido completamente legal. Sin embargo,
guardó silencio cuando fue preguntado por los traspasos de dinero entre la Fundació CatDem y el partido.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 26

Catalunya Radio

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau un inspector de la
UDEF asegura que Ferrovial financió de manera
irregular a CDC.
En el juicio por el caso Palau un inspector de la UDEF asegura que Ferrovial financió de manera irregular a CDC.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 196

dimarts, 11 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Andreu Viloca y un policía de la UDEF han
declarado esta mañana en el juicio por el caso
Palau.
Andreu Viloca y un policía de la UDEF han declarado esta mañana en el juicio por el caso Palau. El extesorero de CDC ha defendido la
legalidad de las aportaciones recibidas por el partido. El inspector, por contra, ha sostenido que las donaciones se basaban en
comisiones ilícitas. Decl. Andreu Viloca; inspector jefe de la UDEF.
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RNE-4

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO VESPRE
DURADA : 101

dimarts, 11 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La sesión del juicio por el caso Palau ha servido
para vincular a Ferrovial con adjudicaciones de
obra pública a través de comisiones a CDC.
La sesión del juicio por el caso Palau ha servido para vincular a Ferrovial con adjudicaciones de obra pública a través de comisiones a
CDC. Un inspector de la UDEF ha asegurado que la constructora financiaba el partido, algo que ha negado el extesorero Andreu
Viloca. Decl. Andreu Viloca, inspector UDEF.
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TELE 5

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 7:00
DURADA : 99

dimecres, 12 d'abril de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau, ha declarado un
testigo importante: Andreu Viloca.
En el juicio por el caso Palau, ha declarado un testigo importante: Andreu Viloca. El extesorero de Convergència, imputado en el caso
del 3%, ha declarado en este juicio en calidad de testigo. Desmiente todo y se excusa en su "falta de memoria histórica" para evitar
declarar. Los investigadores de la trama confirman la financiación ilegal de Convergència.
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