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» EL TENOR BECZALA, EN EL PALAU
El tenor polaco Piotr Beczala, que triunfó
en el Liceu cantando Wherther, debutará
el martes en el Palau de la Música con
un programa de diecisiete canciones de
Robert Schumann.

» VETO A LA PESCA DE CORAL
Sergi Tudela, director general de Pe
de la Generalitat, ratificó ayer que a
de 2018 se prohibirá la pesca de cor
(Corallium rubrum) y que habrá “to
cia cero” con los coraleros furtivos

/catalunya.html | elpais.cat

de transporte público
ser de papel en 2018
tico con tecnología contactless, servirá para gestionar todas las rutas. Además de recargarla
en las máquinas de las estaciones, los usuarios
lo podrán hacer a través del teléfono móvil.
También pasará a la historia el característico
chirrido de validación. Bastará con aproximar

las tarjetas que existen
nte continuarán vigennto a concepto tarifacir, se podrá poner un
o la T-10 dentro de la
t. El rediseño de las tará más adelante. Una
de móvil podrá sustijeta en los terminales
con tecnología NFC.
cejal de Movilidad en el
ento de Barcelona, Meral, admitió que el siste“obsoleto”, no permidescuentos sociales en
e la renta, que sí serán
on la T-Mobilitat. Tamque será capaz de aplicaciones puntuales a
anos como, por ejems de máxima contami-

la tarjeta al torniquete y, de hecho, no será
necesario ni sacarla de la cartera para poder
pasar. Es más: no será imprescindible disponer de ella. Los móviles inteligentes podrán
suplir su función, puesto que se podrá poseer
de manera virtual dentro de una aplicación.

nación. Vidal destacó que el sector público tendrá la “soberanía
tecnológica” del nuevo sistema
después de una renegociación
del contrato suscrito por el anterior Gobierno municipal.
En otoño de este mismo año
la Autoritat Metropolitana de
Barcelona (AMB) pondrá en marcha una prueba piloto de la tarjeta contactless en la L9 del metro.
En el último trimestre de 2018 se
empezará a implantar en toda
Barcelona. Más adelante, en
2019, se extenderá a toda Cataluña.
La tarjeta, que también servirá para otros servicios como el
de alquiler de bicicletas Bicing,
permitirá ahorrar papel y tener
un conocimiento más profundo

de la utilización del transporte
público, puesto que, con este paso adelante en términos informáticos, cada trayecto quedará registrado de manera minuciosa.
El director AMB, Pere Torres,
también ennumeró otras ventajas: planificar mejor las frecuencias de paso, combatir el fraude y
evitar situaciones incómodas como coger un autobús con la tarjeta agotada y no poder recargarla.
¿Qué pasará si al pasar la cartera por encima del sistema de
validación tenemos en su interior una T-Mobilitat y una tarjeta de crédito? El sistema será lo
suficiente inteligente para conectarse solo con la primera y evitar
un cobro duplicado, aseguran los
técnicos.
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Llega al pue
de Barcelona
el primer
ferri de baja
contaminaci

J. CATÀ, Bar
El puerto de Barcelona
guró ayer la primera em
ción para pasajeros en
ña con un motor de gas
ral licuado. El objetiv
puerto y de las dos comp
promotoras, Gas Natur
nosa y Baleària, es redu
emisiones de gases y pro
el agua: hasta ahora, lo
cos que atracan no apa
motor y usan fuel para
rar electricidad dentr
puerto, lo que contribuy
mentar los niveles de
ción.
El ferri Abel Matutes
compañía Baleària, que
día navega entre Barce
Palma, es la embarcació
la que se intentará pal
contaminación en los pu
El motor auxiliar y un t
de gas natural licuado
metros cúbicos —que
una semana— se usar
las maniobras de entrad
lida al puerto y para la pr
ción de energía eléctri
fuel se seguirá utilizará d
te la travesía.
Con una eslora de 19
tros, una capacidad par
pasajeros y 2.235 metros

Unidos, que hoy día vive un proceso extraño. La Habana es como
un parque temático del siglo XX
Estamos desde hace tiempo instalados en la espera de un cambio
que no acaba de producirse nunca», asegura Hernández.
Con su primera aproximación
a la novela negra cubana, «Indó-
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la novela respire vida», dice.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.:

TARIFA: 706 €

E.G.M.: 12000

ÁREA: 207 CM² - 20%

SECCIÓN: CATALUÑA

Piotr Beczala, uno de los tenores
líricos más destacados del momento, debutará en el Palau de la
Música Catalana el próximo martes con un programa centrado en
el ciclo de diecisiete canciones
«Dichterliebe» (Amor de poeta)

Vladimir Gutiérrez
HARPER COLLINS
333 páginas,

El escritor cubano, residente en Barcelona, Vladimir Hernández

El tenor Piotr Beczala debutará en
el Palau interpretando a Schumann
R. B. - Barcelona

«HABANA
RÉQUIEM»

de Robert Schumann, que incluirá otras canciones y arias de ópera. El afamado pianista Helmut
Deutsch acompañará al tenor,
que se suma al ciclo Palau Grandes Voces después de su exitosa
interpretación de «Werther», de
Jules Massenet, en el Liceu el pasado enero.

Más allá de su indiscutible voz,
Beczala es reconocido por el gran
compromiso con los personajes
que interpreta. El concierto comenzará con la obra de Schumann, un viaje por los mil y un
estados del amor basado en poemas de «Lyrisches Intermezzo»,
de Heinrich Heine, que exige sa-
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ber modular y abocar con detalle
y fraseo un canto que no puede
perder nunca el equilibrio con el
piano. A continuación, el cantante mostrará su versatilidad con la
canción «Mattinata», de Ruggero
Leoncavallo, una pequeña joya
que permitirá su lucimiento.
Beczala acabará con arias italianas y francesas: «Dei miei bollenti spiriti», de «La Traviata», de
Verdi; «Pourqoui me réveiller», de
«Werther», de Massenet; o «Ah,
lève-toi soleil», de «Roméo et Juliette», de Gounod.

Piotr Beczala
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Oh happy cors
L’èxit de l’espai de TV3 ‘Oh
Happy Day’ és la darrera
demostració de la salut del
tradicional cant coral a
Catalunya, iniciat el 1850 amb
els Cors de Clavé, fenomen
que, almenys, mobilitza de
manera amateur més de
60.000 persones i d’on han
sorgit figures mundials com
Joan Pons. Tot i així, el nivell
és molt irregular i no hi ha
tampoc un cor públic.

Mercè Pérez

U

Membres de l’Orfeó Català, dimarts durant un assaig a les dependències del Palau de la Música. / carles ribas
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n dissabte a la nit de 2013, més de mig
milió de catalans van seguir emocionats
davant el televisor la final del concurs musical de TV3 Oh Happy Day. El programa va liderar l’audiència amb 558.000 espectadors. La gent
va seguir la victòria del cor DeuDeVeu i la derrota
dels ritmes de gòspel entonats pels Messengers.
L’èxit del programa és la part més visible d’un
iceberg, el del moviment coral, que mou milers de
persones a Catalunya. Tot i el desembarcament
de la tecnologia i dels canvis socials, l’afició és
manté imbatible des del 1850. A més, la finestra
dedicada al cant coral a TV3, en una franja de
màxima audiència, ha atorgat de nou una gran
fama al cant en comunitat.
Només reunint els números oficials es demostra que Catalunya té disseminat al llarg de les
seves comarques un veritable exèrcit de cantaires: la Federació Catalana d’Entitats Corals aplega 520 agrupacions i 30.000 cantaires, i el Moviment Coral Català representa més de 700 entitats
corals i un seguit de més de 30.000 persones.
Sumen 60.000 cantaires!
L’hàbit s’exemplifica els dijous i els dissabtes a
l’escola Barcelona Gospel Messengers. Una setantena d’alumnes de totes les edats s’hi congreguen
per assajar. Pares i fills fan cursos intensius i
tallers. Ara cada integrant dels Messengers també
dirigeix algun altre cor. “Portem una vintena
d’agrupacions”, explica el director del projecte,
Ramon Escalé. Però aquestes corals no estan integrades a cap federació.
Per això es calcula que, a banda de les persones federades, un bon grapat de milers de catalans més pertanyen a nuclis musicals. Per tal de
posar ordre, Josep Cruells, president de la
Federació de Cors de Clavé (120 entitats corals i
5.000 cantaires integrats al Moviment Coral
Català), anuncia que estan redactant un llibre
blanc sobre el sector. Tot aquest univers comporta l’existència d’un moviment coral més ric que
mai a Catalunya, corrobora Xosé Aviñoa,
catedràtic del Departament d’Història de l’Art de
la Universitat de Barcelona. Aquest estiu, de fet,
se celebrarà aquí l’onzena edició del Simposi Mundial de Música Coral.
Passa a la pàgina 2
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Afició de moda

A dalt, les nenes del
Cor Vivaldi entonen
de valent guiades pel
seu director, Òscar
Boada, cada migdia a
l’escola Ipsi. A la
dreta, la Societat
Coral l’As de Bastos
(del barri de Gràcia a
Barcelona), en una
imatge de 1931 que
evidencia el domini
de les veus
masculines als cors.
Tot seguit, una munió
de seguidors dels
Cors de Clavé
inauguren un
monument al seu
honor, entre la
rambla de Catalunya i
el carrer València. Al
costat, el Cor
Tessàlia, en un
moment de la seva
actuació el divendres
al Monestir de Sant
Cugat. Per últim, a
baix de tot, els
cantants de gòspel
Messengers.
/ joan sánchez / arxiu
federació cors de
clavé / albert garcia /
roger gombau

Els alumnes d’Escalé poden participar en una
sessió de cor de gòspel pagant 10 euros (nens d’11 a
17 anys), i 11,40 euros els adults. “La teoria diu que
no hi ha cap requisit per participar-hi. S’ha de
tenir ganes de fer-ho. Però, és clar, després hi ha
d’haver un mínim de sentit del ritme i de
l’afinació”, indica el professor sobre aquest estil de
música. El cor Messengers, format per 20 persones, es finança a través de concerts. Han actuat al
Palau de la Música, a la Sala Oval del MNAC i al
Teatre Grec de Montjuïc. “Ja tenim tres discs enregistrats”, diu Escalé. Omplen les sales on actuen i
tiren per terra l’opinió que les corals són agrupacions encarcarades i pròpies del passat.
A TV3 el projecte d’Oh Happy Day va arribar a
través d’una productora quan Mònica Terribas liderava la televisió pública catalana. “Va estar un
temps als calaixos, fins fa quatre anys. També s’havia fet dues temporades al canal Euskal Telebista”,
recorda Marc Mateu, un dels directors del programa. Des d’un inici l’espai emès el cap de setmana
va començar a visualitzar la feina del treball en
equip que es fa dins de les corals i l’enorme teixit
en aquest àmbit existent a Catalunya. A la primera
edició es van presentar 200 formacions.
“Es postulaven cors de 60 persones i per una
qüestió d’espai a l’escenari només podien cantar
20. Llavors ells havien de fer una tria. A més, per
als cors el programa comporta una feina molt intensa durant 11 setmanes, un esforç molt gran que
els aficionats no acostumen a fer. Coincidir per
assajar quan fas feina i tens criatures és molt difícil”, indica el director d’Oh Happy Day. El 2015, el
programa va entrar en un moment d’inflexió. “Les
corals grans que havien volgut cantar a la televisió
ja s’havien presentat al programa. El 2015 va guanyar un quartet”, rememora Mateu. Per això, van
decidir restringir a partir d’aquesta quarta temporada que ara s’emet la participació a grups de fins
a set o vuit membres. “L’espectador encara té la
imatge que som un programa de corals. Però no
hem rebut cap queixa”, confessa el director d’Oh
Happy Day.
Eina d’integració social
Els beneficis de reunir-se per entonar una partitura són obvis, a nivell social, educatiu i de salut.
“Les corals són llocs de trobada de gent molt diversa. Amb la crisi, la gent ha tornat a les corals. Si als
anys seixanta van ser un bon instrument d’integració, ara també. Per exemple, ho són per als
nouvinguts sud-americans, que no tenen necessitat d’integrar-se tant en la llengua com sí en la
cultura. Es pot cantar a qualsevol edat. Per als
nens és una activitat que fomenta el col·lectivisme,
i per a la gent gran, la vida social. Només a Barcelona tenim 150 corals”, afirma Montserrat Cadevall,
presidenta de la Federació d’Entitats Corals. Ella
mateixa és cantaire. Treballa com a economista i
en el seu temps lliure assaja melodies. Ho fa des de
ben petita. Els últims 53 anys de la seva vida han
implicat pertànyer a una coral. “Em vaig apuntar
amb una companya de classe i he continuat tota la
vida, ara a l’Agrupació Coral Matadepera. Pots arribar a trobar tres generacions de la mateixa família
en un grup”, exposa Cadevall.
De corals, com d’estils de música, n’hi ha de tot

tipus. Començant per les més amateurs, on els
integrants no necessàriament tenen coneixements de solfeig, com pot ser la coral de mares
d’un col·legi. Al gros de les agrupacions aficionades, de fet, el retrat robot del cantaire actual correspon al perfil d’una dona d’uns 40 anys, indica la
presidenta de la Federació d’Entitats Corals. Una
aficionada com, per exemple, Maria Àngels
Català. Té 43 anys, tres fills, és advocada i canta de
soprano al Cor de Mares de l’Escola Avenç. “De
petita anava a un col·legi religiós, estava apuntada
al cor del centre. Fa quatre anys vaig tornar a
reprendre l’afició, primer fent gòspel amb amigues. Com quan fas esport, cantant deixes de banda la rutina, t’anima i pots expressar-te”, argumenta Català. Són 15 dones (“no hi ha pares apuntats,
no entenc per què”, diu Català), i assagen els dijous temes ben diversos, des de música catalana a
havaneres, passant per música mexicana. Ara preparen un intercanvi a Rotterdam. “Jo no tinc
formació musical, miro la partitura per seguir la
lletra, hi ha companyes que sí que en tenen”, al·lega Català.
Als Cors de Clavé, que recorden el llegat del
fundador del moviment coral a Catalunya, Josep
Anselm Clavé, els homes tenen una quota del 40%.
“Ens interessa que es comprometin més. Si no fos
per les dones ja no existiríem. La mitjana d’edat
són 60 anys. Jo en tinc 63 i soc dels joves. Hi ha
cantaires de 90 primaveres”, constata Cruells.
El mosaic del cant a Catalunya és força ampli. A
l’altra banda de l’iceberg del fenomen es troben les
entitats més exigents, de llarga tradició i capacitades per interpretar un repertori clàssic, com és el
cas del Cor Vivaldi, el Cor Madrigal, l’Orfeó Català,
la Coral Càrmina, la Coral Sant Jordi, el Cor de
Cambra de la Diputació de Girona, la Polifònica de
Puig-reig, la Lieder Camera o les agrupacions que
formen la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers. Des del primer a l’últim estadi, les diferències en la manera de treballar, la preparació dels
cantaires i el repertori són abismals. El trau es
remunta al segle XIX.
El llegat claverià
La data és clara: el moviment coral a Catalunya va
començar el 1850 amb els cors engegats per Clavé, que va morir el 1874. “Clavé va fundar el primer cor, La Fraternitat, amb una utilitat social:
volia que els treballadors no es dediquessin
únicament a treballar i després a passar el temps
a la taverna. Això no s’ho va inventar ben bé Clavé
perquè, emmarcats en els ideals i objectius del
socialisme utòpic, existia en altres països”, fixa el
catedràtic Aviñoa. Clavé, segons la llegenda que
ell mateix va contribuir a difondre, va tenir la idea
de recuperar la classe treballadora a partir del
cant en l’època que estava pres a la Ciutadella.
Seguia la línia de filòsofs com Schiller i del pedagog Louis Bocquillon-Wilhem. Feien costellades,
excursions, vida social en comunitat. Al principi
els cors eren masculins. “No hi havia cap població
de Catalunya sense formació de Clavé, era un moviment poderosíssim”, afegeix el director de la
Història de la música catalana, valenciana i balear
(Edicions 62). El 1895, la visita de la Capella Nacional Russa dirigida per Dmitri Slavianski d’Agrenev va descobrir les possibilitats d’un cor mixt,
obert a veus femenines i infantils.
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El 1887 el moviment claverià s’havia partit en
dos. En paral·lel, Amadeu Vives i Lluís Millet van
fundar, el 1891, l’Orfeó Català, la principal entitat
coral de la història de Catalunya, amb la pretensió
de “consolidar un grup coral que basés la seva
activitat en la formació musical dels seus membres”, escriu Aviñoa a El cant coral als segles XIX i
XX. L’Orfeó Català es decantà per un catalanisme
conservador en consonància amb la Lliga.
“Hi ha dos corrents, el corrent que segueix Clavé, que continua durant el segle XX obrerista, i el
corrent engegat per l’Orfeó i tants altres, que busquen un cant més culte, amb repertoris dificilíssims. No oblidem que el Palau de la Música es va
construir com a sala d’assaig de l’Orfeó. Els cors de
Clavé eren tan poderosos que, fins i tot, Franco els
va admetre i potenciar”, recorda Aviñoa. “La diferència entre ells s’ha mantingut. Encara ara escoltant un concert es nota de seguida. A la banda
de Clavé el seu pes és social, formen part de les
forces vives del poble, no són depurats quan canten. I, en canvi, després hi ha, per exemple, el Cor
Vivaldi, que busca la perfecció i assajar fins que els
surt. Tots dos corrents tenen sentit”, clou el
catedràtic de la Universitat de Barcelona.
Perseguint l’excel·lència
A l’escola concertada Ipsi, al carrer Comte Borrell
de Barcelona, cada migdia des del 1989 una quarantena d’estudiants d’entre 10 i 17 s’ajunten a la
sala d’assaig sota les ordres d’Òscar Boada. Són el
Cor Vivaldi. Només hi ha un noi, el Xavi, que s’integra a les veus de contralts. La resta són noies.
Algunes són aspirants, “reclutes”, es diuen entre
elles, que segueixen la partitura
atentament.
Tots tenen sobrenoms
(Peixet Alegre,
Blancaneus...), entren a
la sala de mane-
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ra educada, es col·loquen al seu lloc
ràpidament i assagen sense descans quatre
repertoris anuals. Busquen aconseguir el
màxim rendiment, participen en les temporades de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC) i del Gran Teatre
del Liceu. “Si juguessin al Barça, serien uns
cracs. Tenim un luxe asiàtic perquè, en general, el cant coral i la música a les escoles estan
sota mínims. No crec en el talent, crec en el
treball diari”, diu Boada. La coral es finança a
través de l’escola, dels ingressos dels concerts
i dels 15 euros mensuals de quota que paguen
els integrants. Només cal assistir a un assaig
per descobrir que els Vivaldi no només són
una coral. És un projecte educatiu i de vida.
“Comporta treballar molt seriosament diferents autors i incorporar una sèrie d’hàbits, de
disciplina. Per a nosaltres això significa fer
molta feina, i fer-la ràpidament. Podem fer
música a molt alt nivell”, explica el director.
A l’Ipsi, encarreguen composicions a mestres com Albert Guinovat i tenen l’agenda plena. El Cor Vivaldi i l’escola Ipsi són un oasi.
“Que no cobrem no significa que no siguem
professionals”, reivindica Boada. En la mateixa línia s’expressa Pablo Larraz, sotsdirector del Cor de l’Orfeó Català. “Al món coral el
nivell aficionat és força elevat, i això ha suplert el buit professional”, opina Larraz. Són
cantaires com Albert Pàmies, de 36 anys. Fa
de baríton a l’Orfeó. És professor de piano i de
cant. “Tot és sacrificat. Assagem els dimarts i
els dijous a la nit”, relata Pàmies.
Sense coral pública
Amb tot, en el còmput global, si en el nombre
de corals les perspectives són excepcionals, no
passa el mateix amb el nivell, opina Joaquim
Garrigosa, director de L’Auditori de Barcelona. “Personalment, no estic molt satisfet. Podem fer una comparació esportiva: tenim una
lliga de divisió d’honor on hi ha quatre o cinc
cors. I, en aquests moments, a primera divisió,
els cors són cinc. Tots els altres es troben a
categories inferiors. Fa 30 o 35 anys n’hi havia
més a les categories superiors”, opina Garrigosa. “No podem dir que estem bé. Estem millor,
perquè abans el nivell era molt més baix, però

“Tenir un cor públic és una
aposta nacional”, afirma
el subdirector del Cor de
l’Orfeó Català, Pablo Larraz
ha disminuït el nombre d’integrants a la primera divisió”, opina Garrigosa.
No hi ajuda el fet que a Catalunya només hi
ha dos cors totalment professionals, és a dir,
amb cantants en nòmina. Són el Cor de Cambra del Palau i, en un estadi operístic, el Cor
del Liceu. “A nivell aficionat podem equipararnos a altres països, però a nivell professional,
no. Tots dos cors són de les poques sortides
professionals que té un cantant de cor a Catalunya. Cada vegada la formació musical és
més alta i les proves més exigents, això sí”,
exposa Javier Pérez Senz, crític de música, en la mateixa línia que Garrigosa.
També hi ha 20 o 25 persones que s’ajunten per projectes, van rodant i cobren per
participar en els muntatges.
El cas, però, és que Catalunya no té cap
coral pública. En canvi, sí una orquestra,
l’OBC, amb seu a L’Auditori. “No hi ha diners i
no s’aposta per la cultura. Al final es tracta
d’una aposta nacional. Vas a Viena i al carrer
està ple de cartells amb els concerts que
fan”, es queixa el subdirector de l’Orfeó
Català. Garrigosa és partidari de crear una
coral pública, però amb un sistema de
contractació idoni. De nou, utilitza una
comparació esportiva per exemplificar-ho.
“Hauríem d’evitar un cor de funcionaris com
el de Coro de Radiotelevisión Española, perquè a partir d’una determinada edat un cantaire no pot rendir tant i estan omplint inútilment cadires als ministeris, com també els
exballarins del Ballet Nacional, que estan fent
feina d’oficinistes. Això no és just ni per a ells
ni per als qui paguen impostos”, refereix el
director de L’Auditori. “En un equip de futbol

P.11

3

no sé qui aguantaria als 50 anys com a davanter havent passat unes proves als 19. Amb el
cant passa el mateix. Als països nòrdics, per
exemple, els cantants passen oposicions cada
tres anys, i es fan molt bons contractes”, afegeix Garrigosa.
El director de L’Auditori, però, és optimista
a llarg termini. Reivindica els directors joves
que estan sorgint preparadíssims de l’Escola
Superior de Música de Catalunya (Esmuc), les
corals crescudes en conservatoris i les agrupacions femenines com Vox Alba. “En cinc o sis
anys hi haurà una revolució”, pronostica Garrigosa. El Cor de l’Orfeó, per exemple, ha entrat recentment en una nova etapa dirigit per
Simon Halsey, que encapçala també el Cor i
l’Orquestra Simfònica de Londres i els cors de
l’Orquestra Simfònica de la Ciutat de Birmingham. Des de 1993 Mireia Barrera dirigeix el
Cor Madrigal. Barrera ha estat titular del Coro
Nacional de España.
Pressupostos ajustats
Tota la realitat aficionada que envolta el sector influeix en la salut econòmica de les corals, que fan mans i mànigues per aconseguir
fons. La Generalitat dona subvencions a través del Departament de Cultura. En concret
s’han pressupostat ajuts entre 2014 i 2018 de
quasi 600.000 euros.
La presidenta de la Federació Catalana
d’Entitats Corals diu que accedir al crèdit és
complicat. També fan tots els esforços en
aquest sentit els Cors de Clavé. “El nostre pressupost és de 90.000 euros. Tenim un 30% de
subvencions. La resta prové de quotes. Els
mestres de les corals cobren. Hi ha corals que
tenen un pressupost de 1.000 euros anuals.
Algunes depenen de les estructures dels Ajuntaments”, avança Cruells. “La crisi ha estat
una gran oportunitat per a nosaltres. Abans
les corals cantaven a missa i a la festa major.
Ara els ajuntaments, com que no tenen diners, ens contracten més”, revela Cruells.
Descobrir el talent
La majoria de nens del Cor Vivaldi, un cop
acabat els seus estudis, s’integren en altres
agrupacions. En realitat, les corals són nínxols
d’aprenentatge on es pot descobrir el talent
que omplirà teatres anys després. Ho corrobora el gran cantant Joan Pons. Ell va començar
a Ciutadella, a l’escola dels Salesians, per passar després a la Capella Davídica, lligada a la
Catedral de Menorca. El 1970 van actuar a
Barcelona. El va escoltar Diego Monjo, director d’escena del Liceu, i li va proposar fer una
audició. Llavors el baix i després baríton no
coneixia repertoris d’òpera. Entonà La Tabernera del Puerto. Va ser així com Pons, que
havia deixat el col·legi per treballar en una
fàbrica de sabates, va ingressar al Cor del Liceu. “Ho recordo moltíssim. Tothom hauria
de passar per això. Sempre, sempre, sempre
he fet bandera d’on vinc. En un cor t’acostumes a cantar seguint la direcció d’un mestre,
sense tapar els altres, demanant consells”,
alliçona convençut Pons. El cantant va matricular-se al conservatori, es va envoltar de
bons professors, va estudiar idiomes. “Si la
formació no és bona, la carrera es desmunta
com un castell de cartes. N’he vist molts, de
casos així. S’ha d’anar pas a pas”, indica Pons.
El 1980 va enlluernar el món fent Falstaff a la
Scala de Milà. Cada paper de Pons, a partir
d’aquell moment, forma part de la història de
l’òpera. El ciutadellenc, retirat de primera línia des del 2012, rep estudiants, continua lligat al cant, “és la meva vida”, diu, a través de
projectes benèfics o altruistes, entre d’altres
amb corals com la Capella Davídica.
Cruells, en canvi, no ha cantat mai. Va començar a la Societat Coral Obrera Glòria Sentmenatenca muntant escenaris, col·locant els
llums, enregistrant els concerts. Tampoc ha
cobrat, diu, per cap d’aquestes feines. Com ell,
des de les posicions més diverses, milers de
persones dediquen el seu temps lliure a promoure el cant. Les realitats són infinitament
diferents, però des de dalt de la piràmide fins
a baix tots els entrevistats, de Pons fins a l’aficionada Maria Àngels Català, repeteixen un
manament comú: qui prova el cant, ja no el
deixa mai.
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L’agenda
BARCELONA
EXPOSICI0
’Hand madeprints by
larl Sanderson’.
~1 fot~grafescoc~s presen~a les
seves creacions en una
exposici5a la galeria Lo
Spazio (c/Balmes, 171).

BARCELONA
20.30 CONCERT
Trio Ludwig. La formaci5
formada per Abel Tombs,
Arnau Tom~si Hyo-Sun
IAminterpreta trios per a
piano de Beethovenal Palau de la Mfisica Catalar~

BARCELONA
20.00 CONCERT
Pawla. L’actriu i comp~
sitora Paula Jor~et porta
el seu projecte, que debuta arab el disc Creatures,
a l’edifi~ historic de la
Universitat de Barcelonm

BARCELONA
20.00 CONFER~NCIA
’Nuclears, rsnovaci6o
tancament?’Con£er~ncia ala ~ Pompeu Fabra de l’A¢eneuBarceI~n~s arab Marcel Coderch,
enginyexi inform~tic.

’Capitol’,el noudiscdeRev61ver

Contes
d’embolics
familiars
VlIAFRANCANL mEDtS
~).00 PRESENTACI6
Llort i Laura Tejada presenten el ]h~re E~se i
a~vs ~ a la lli~reria
L’Odisse~
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LLUÍS PERMANYER

La targeta rosa permetrà a
de franc a les atraccions de

Històries
de campanes

BARCELONA El parc d’atraccions Tibidabo oferirà entrada
gratuïta als 250.000 barcelonins
titulars de la targeta rosa de
transport a partir d’aquesta temporada, que comença dissabte,
segons ahir va anunciar el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L’accés
gratuït a totes les activitats i
atraccions del parc per als més
grans de 60 anys amb targeta
rosa i persones amb una discapacitat igual o superior al 33% és la
principal aposta del Tibidabo
aquest any, segons la directora
del parc, Rosa Ortiz. En la presentació de la nova temporada es
va anunciar la inauguració de

N

aixement de l’Honorata, una de les
campanes nobles
de la catedral, evocat per Curet; corria el 1762.
Una vegada fosa al costat de
l’hort del convent de frares de
Sant Francesc de Paula (Palau
de la Música), va caldre comprovar com sonava. Va ser
desenterrada, alliberada d’escòries i netejada de les restes
de terra. Tot seguit va ser lligada amb cordes gruixudes a
una enorme i robusta biga
transversal mitjançant una sèrie de ganxos enormes que
subjectaven les anelles gruixudes com les cuixes d’un home atlètic; el conjunt va quedar suspès mig metre de terra.
Un cop el so va ser beneït
com a bo, la van tornar a enterrar perquè reposés. I el 27
d’agost la van col·locar sobre
una plataforma de fusta amb
quatre rodes i la van traslladar
a la seu.
Era gairebé tan alta com el
gegant del Pi. Com que pesava
tant, no aconseguien desplaçar-la ni a força de tirar bous i
mules. Solució: el poble va ser
cridat. Als homes fornits se’ls
va afegir una legió de sagals joves que, per jugar i desafiar,
van subjectar el cordam amb
aquelles mans vigoroses i li
van donar unes empentes potents i eficaces. El seu esforç
era competitiu i fins i tot resultava alegre.
Van fer totes les pauses necessàries per anar reemplaçant els gruixuts corrons que,
ben untats de greix, facilitaven
aquella maniobra tan esforçada. Com que els havien promès un tiberi de figues al final
de la feina, eren tants els que
s’apinyaven que no hi havia
prou corda per participar tots
alhora.
Plantada ja a la plaça de la
Catedral, va ser adornada amb
quatre enormes arcs, columnes, pedestals i cúpula, tota
guarnida amb boix, flors,
herbes, l’escut de la ciutat i el
nom rebut. Va ser hissada el 7
de setembre.

l’atracció Mi
renovació de
que tindrà un
promoure l’a
ble entre els
del parc, Dan
mar que el T
l’horari, ja qu
partir de les
s’estrenarà u
fonts d’aigua
situarà els m
lona al parc,
bon moment
va tenir uns i
milions d’eur
benefici) i va
725.000 pers
que el 2016.

El TSJC anul·la un macroplà urb
a Cerdanyola pel seu “impacte a
CERDANYOLA DEL VALLÈS El
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya ha declarat nul el pla
director urbanístic del centre
direccional de Cerdanyola del
Vallès, després d’estimar el recurs presentat per l’associació Via
Verda contra Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i l’Incasòl
el 2014. Segons el contenciós, es
tractava d’un projecte “innecessari, amb un gran impacte ambiental sobre el territori, insostenible econòmicament, que hauria

provocat un c
la ciutat i que
problema del
s’ubica el sinc
Gastón, presi
va reconèixe
satisfet per u
ble després d
per preservar
l’impacte urb
Per al tribuna
nant que el P
mobilitat, a p
ció de l’aire”.

Les dues campanes rematen la torre de la catedral

Fins a mitjan segle XIV, el
toc de campana es feia a mà i
eren tants que els campaners
gairebé vivien allà. Era lògic
que, havent-hi 205 esglaons,
disposessin de latrina.

Pujar una campana
a la torre es
convertia en
un espectacle
de força i destresa
Tot va canviar gràcies a un
artefacte format a base de contrapesos.
El 1785 el fiscal civil de l’Audiència, aleshores situada al
Palau de la Generalitat, denunciava “la gravíssima mo-

lèstia que ocasiona l’abusiu
toc de campanes”. Impedia de
sentir amb claredat les intervencions dels relators i advocats. Assegurava que era “tan
continu, tan tenaç i repetit el
toc de campanes, que amb
prou feines hi ha qui pugui
acostumar-s’hi”. I assegurava
també que molestava malalts,
veïns i fins i tot el bisbe i els canonges. La denúncia va ser arxivada. I van continuar els
tocs i el repics.
El baró de Maldà, notari espontani de tota mena de detalls ciutadans, va explicar que
quan va començar el segle
XVIII als edificis religiosos de
la ciutat hi havia ni més ni
menys que 167 campanes.
JOSEP ESPLUGAS / IMATGE CEDIDA PER
L’ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

QUADERN BA RCELONÍ

AL PARANIMF!
Acaba de fer 60 anys del
provocador succés del
Paranimf. En certa manera
va ser una tancada festiva,
enriquida per la reivindicació de fort signe polític. El
que sí que era una tancada
insuportable era la que
amb mà tirànica mantenia
la dictadura. El millor èxit,
que va sorprendre tothom,
policia inclosa, va ser que
uns sis-cents universitaris
responguessin a la crida,
es concentressin a la Uni-

L

versitat de Barcelona i
s’atrevissin a quedar-se
en aquell noble saló malgrat el setge i la pressió
dels grisos i dels secretes.
Els càstigs i les represàlies
no es van fer esperar. No
vam tenir consciència,
llavors, que havia esclatat
la revolta estudiantil. Malgrat aquesta rellevància,
l’evolució posterior i continuada va condemnar a
l’oblit aquell desafiament
prometedor contra el franquisme, que havia brollat,
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contra tot pronòstic, en
una època encara temible i
duríssima. La investigació
impecable de Maria Coll i
Pigem es condensa en el
seu evocador i emocionant
llibre Al Paranimf! (edita
Base), un treball que recupera amb detall la memòria
i que situa aquell combat
universitari en el just context, cosa que permet comprendre i valorar l’abast
històric d’aquelles quatre
hores de tancada que no
oblidaré mai.

Els xefs van acompanyar el bàrman i empresari a la

Javier de las Muelas homenatja el
cuiners en un llibre que uneix rec

BARCELONA El bàrman i empresari Javier de las
tar dilluns el seu nou llibre, Cocktails & food (Plan
ha buscat el combinat idoni per a cadascuna de le
grans xefs amb qui ha col·laborat. A la cita, al Dry
tir, entre altres, Carles Gaig, Carme Ruscalleda, F
Pérez, Sergio Torres, Romain Fornell, Carles Abe
vall, Oriol Castro i Joan Bayén, Juanito. / Cristin

Gairebé 190.000 persones, el 7%
25 anys, van donar sang a Catalu
BARCELONA El Banc de Sang i
Teixits, integrat per més de
600 professionals sanitaris i
dependent de la Generalitat, s’ha
felicitat per la progressiva incorporacions dels joves a les donacions de sang. Un total de
186.670 persones van fer aquest
deure cívic i solidari l’any passat.
El 7% dels donants eren joves
d’entre 18 i 25 anys, que van
donar d’aquesta manera el relleu
als 30.000 donants habituals que
cada any deixen de fer-ho per
motius d’edat o de malaltia.

Enric Contre
Banc de Sang
importància
meixin aques
sitats de sang
mantenen, p
nyes per anim
dans, especia
a donar”. Pod
totes les pers
en bon estat
de 50 quilos.
donar un mà
vegades a l’an
embarassade
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ecordo molt bé la sensació
d’incredulitat que em va
envair aquell matí del 22
de juliol de fa gairebé 8
anys quan em vaig assabentar que la
policia havia registrat el Palau de la
Música. Diguem-ho clarament: Millet
era sens dubte el prototip de burgès illustrat, prohom de la ciutat, artífex
exitós del renéixer del Palau. I aquesta sensació crec que va ser compartida per la immensa majoria de la societat catalana. Millet ens havia enganyat a tots sense excepció, per això
desconfio d’aquells que ara diuen «jo
ja ho veia venir». Però no és objecte
d’aquestes línies valorar com va poder passar.
Durant els dies i setmanes posteriors, i malgrat els intents de Millet,
va anar quedant clar que havia efectuat un espoli sistemàtic del Palau.
Les institucions i la societat civil van
reaccionar amb rapidesa i celeritat
per aturar la situació, que era delicada. S’havia de preservar el normal

des pels advocats en uns discursos
marcats, com és habitual, pels tecnicismes jurídics. El tribunal, presidit per la magistrada Montserrat
Comas, ha habilitat fins i tot un servei de traducció simultània per als
que no entenen el català, i és que el
defensor de Millet és de Madrid.
La primera gran sorpresa de la
sessió la va donar l’advocat Javier
Melero, que representa CDC i el seu
extresorer Daniel Osàcar. La formació convergent ha renunciat a la declaració de 36 testimonis proposats, entre els quals destaquen dirigents i exdirigents del partit ara
rebatejat com a PDECat i exmembres del Govern.
Estaven citats, per exemple, el diputat de Junts pel Sí Jordi Turull i els
exconsellers convergents d’Obres
Públiques Pere Macias i Felip Puig,
així com el socialista Joaquim Nadal.
Tampoc testificarà Braulí Duart, que
ha exercit diferents funcions a la Generalitat i ara presideix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). CDC ha evitat, d’aquesta manera, exposar al judici alguns
dels seus dirigents, sobretot perquè hi ha moltes probabilitats que
Montull delati Convergència.
Els advocats de la defensa, i especialment els dels dos directius de Ferrovial acusats, es van
esforçar a desgranar els arguments
jurídics per justificar la seva petició
de prescripció dels delictes pel pas
del temps. El fiscal acusa els executius de la constructora de tràfic d’influències i administració deslleial.
També van reclamar nul·litats i
la possibilitat que alguns acusats,
sobretot els d’empreses que eren
proveïdores del Palau i de CDC, es
poguessin absentar de la vista, que
durarà fins a finals de juliol. Entre altres coses, perquè han d’estar al capdavant de les seves petites empreses
o són treballadors autònoms. La previsió és que avui el fiscal i les acusacions contestin a les defenses. H
PRESCRIPCIÓ /

LLL

Tribuna
Ignacio García-Nieto
PRES. cOMISSIó DE cOMPTES D’ORFEó cATALà-PALAU DE LA MúSIcA

Millet ens va
enganyar a tots
Les turbulències
queden lluny i avui
el Palau de la Música
és una institució
de referència
a nivell europeu

funcionament de la institució, que
estava escapçada i sense rumb, i a la
vegada s’havia de bussejar a l’interior per esbrinar la magnitud del mal
i iniciar totes les accions necessàries per preservar la integritat i el bon
nom del Palau i perseguir els culpables.
El ràpid nomenament d’una presidenta i un director general va ser
l’inici de la normalització de la institució. El tàndem de Mariona Caru-

lla i Joan Llinares va començar una
decidida actuació en tots els fronts.
En particular l’experiència de Llinares a la gerència d’altres institucions
va permetre restablir en un curt termini la normalitat administrativa.
En paral·lel i amb l’ajuda de professionals de reconegut prestigi es va recopilar tota la informació necessària
per iniciar les corresponents accions
jurídiques. Així mateix, es va procedir a racionalitzar l’estructura administrativa, comptable i jurídica del
Palau, i es van instaurar els necessaris mecanismes de control, entre ells
la creació d’una comissió de comptes
delegada del patronat formada per
Maria Angels Vallvé, Leopoldo Rodés
i jo mateix com a president. Durant
aquest primer període no es va descuidar el vessant artístic, que és l’ànima del Palau, sinó que la programació va millorar.
Una vegada estabilitzada la situació i complerta amb nota la tasca encomanada a Llinares, es va procedir

al nomenament com a nou director
general del Palau de Joan Oller. El seu
perfil professional amb amplis coneixements de gestió i artístics era l’adequat. Al llarg d’aquests últims anys
s’ha prosseguit amb el rigor financer;
avui el Palau té una font d’ingressos
diversificada i les subvencions públiques només representen un 13% del
seu pressupost. A la vegada s’ha ideat una programació de primera línia
amb un discurs propi que ha situat el
Palau com un dels auditoris més rellevants d’Europa. S’ha aprofundit
en l’excel·lència dels conjunts corals
de la casa que han efectuat rellevants
gires europees.
Queden lluny les turbulències
produïdes per Millet. Avui el Palau és
una institució de referència a nivell
europeu com un gran auditori dotat
d’uns excel·lents conjunts vocals. El
nomenament l’any passat del prestigiós director coral Simon Halsey servirà per consolidar el nivell d’excellència que el Palau es mereix. H

L’oligarquia canta al Palau
Es repeteix en els Montull la llegenda de Sant Jordi; un drac li demana al senyor la seva filla
FIRMA DE FOTO

JAVIER

Pérez Andújar
Resulta que després de tocar al Palau, ara cantaran. Montull ofereix al
fiscal delatar Convèrgencia, ho deia
aquest dimecres, per exemple, el
titular d’aquest diari. La possibilitat d’aquesta denúncia era el tema del dia entre els periodistes en
grupets a les portes de la Ciutat de
la Justícia. ¿Per quina d’aquestes
entrarien Millet i Montull? Ho van
fer per la del darrere, la que dona
a l’avinguda del Carrilet. Però a la
Catalunya de l’oasi i dels miratges
tot ha passat sempre per la porta
del darrere.
Fèlix Millet va arribar amb la seva americana verda de quadros de
sempre, la bufanda de franel·la a
les espatlles i empès en una cadira de rodes, com un pensionista de
la Verneda. Un paquet de tabac a la
butxaca. Però Millet no tenia l’expressió absent dels vells que ja no
poden anar enlloc caminant, sinó
al contrari, el seu gest era el de qui
hi ha sigut sempre i sap que no el
trauran ni amb salfumant. Avançava pels passadissos assegut pontificialment amb els dits de les dues
mans entrecreuats, més que com
qui resa, a la manera de qui diu
missió complerta. La viva imatge
del corrupte emprenyat.
Per la seva part, Jordi Montull va
arribar sense el bastó dels últims
temps, potser perquè ja ha decidit
posar-se a caminar el seu camí, i ho
va fer en companyia de la seva filla
Gemma, també inculpada. Sobre el

s’indigna i li exigeix que l’entregui
en sacrifici igual que tothom. ¿Apareixerà aquesta vegada un cavaller
que la salvi? Potser sí, en forma de
pacte.

Com en un tanatori

33 Vuit anys després 8 Millet arriba al Palau de la Justícia, ahir.

Millet va arribar
a la Ciutat de la
Justícia com
un pensionista
de la Verneda
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jersei, la filla portava el penjoll d’un
cor blau. Montull diu que per ella està disposat a cantar, perquè l’alliberin del marró dels 26 anys que li demana el fiscal Emilio Sánchez Ulled.
Fèlix Millet té 81 anys; Jordi Montull,
77, i Gemma Montull, tota la vida al
davant. En els Montull es repeteix la
llegenda de Sant Jordi. Hi ha un drac
que li ha demanat al senyor la seva
única filla, i aquest a canvi li ofereix
tot el que té, tret de la filla. El poble

L’antesala de l’auditori, que és on
se celebren les sessions del cas Palau, resulta en tots els aspectes el
més semblant al vestíbul d’un tanatori. Doncs bé, la part del fons està aïllada per uns biombos de tancaments metàl·lics, i al darrere, a
minuts del judici, a centímetres de
la premsa, escenificaven una conversa secreta Montull assegut davant Millet, acompanyats tots dos
pels seus respectius defensors,
Gabriela de la Rosa (filla de Javier
de la Rosa i al seu torn imputada
en el cas Pujol) i Abraham Castro,
amb toga i a la gatzoneta. També
hi estava present el xaval que empeny la cadira de Millet. Hi havia
en aquest quadro, en esta apartada
orilla, donde más pura la luna brilla y
se respira mejor, alguna cosa d’escena del Tenorio.
Una vegada començada la vista,
l’advocat de Convergència, Javier
Melero, va anunciar que renunciava ni més ni menys que a 36 testimonis, molts d’ells, com Jordi Turull i Felip Puig, dirigents del liquidat partit, i així es va començar a
decretar ahir una nova amnistia
política per a la corrupció. En això
l’oligarquia catalana és com Woody Allen a la pel·lícula El dormilega quan deia: «El meu cervell és el
meu segon òrgan preferit». El que
passa és que aquí el primer és la
cartera. H
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Catalunya
CAS PALAU  EL PACTE ENTRE MONTULL I LA FISCALIA

CDC evita que
declarin els
seus testimonis
polítics per
no exposar-los
La decisió arriba després de la proposta de

pacte entre Jordi Montull i la Fiscalia d’inculpar
els convergents a canvi d’una rebaixa de la
pena de presó per a la seva ﬁlla
AGÈNCIES BARCELONA

■ La defensa de CDC va evitar exposar els seus càrrecs en el judici
per l'espoliació del Palau de la
Música en renunciar a  testimonis, entre ells dos exconsellers de
Jordi Pujol, en la primera jornada
d'una vista marcada per un eventual pacte entre Jordi Montull i la
Fiscalia perquè dos acusats delatin el partit.
A l'espera que dimecres que ve,
dia  de març, comencin a declarar els  acusats en aquesta macrocausa, la defensa de CDC -que
compareix com a responsable civil a títol lucratiu per l'espoliació
del Palau- i d'Osàcar -que afronta
set anys i mig de presó- ha anunciat que renunciava a  dels seus
testimonis, entre ells els exconsellers de Política Territorial Pere
Macias i Felip Puig, així com Jordi
Turull, actual home fort del partit
al Parlament.
La renúncia d'aquestes testificals, acceptada pel tribunal, suposa en la pràctica que s'anul·laran
quatre dies de declaracions en el

judici pel cas Palau -del  al 
d'abril-, que estaven centrades fonamentalment en els concursos
d'obra pública pels quals se sospita que CDC va cobrar suposades comissions il·legals a través de
Millet i Montull, per a qui el fiscal
demana  anys de presó.
L'advocat de CDC i d'Osàcar, Xavier Melero, va al·legar que renunciava a aquestes testificals per
considerar que els concursos per
a l'adjudicació de les obres investigades, com la Ciutat de la Justícia, la línia  del metro de Barcelona, el revestiment de la Sèquia
Bellet i un pavelló a Sant Cugat del
Vallès no són controvertits ni suposen l'objecte del judici.
Diversos exconsellers
Els  testimonis proposats inicialment per CDC i Osàcar i que
finalment no compareixeran van
formar part de les taules de contractació que van adjudicar alguns dels projectes sota sospita, la
majoria d'ells en ser membres del
consell d'administració de l'em-

L’extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, a la porta de la Ciutat de la Justícia. EFE

La renúncia afecta els
exconsellers Felip Puig,
Pere Macias, el
parlamentari Jordi Turull
i també Joaquim Nadal

presa d'obra pública de la Generalitat GISA.
La defensa també ha renunciat
al testimoni de l'exconseller de
Política Territorial durant el tripartit Joaquim Nadal (PSC) i de
l'arquitecta Carmina Llumà, el fitxatge de la qual com a alt càrrec
del consistori de Montcada i Reixac va motivar una condemna per
tràfic d'influències a l'exalcaldessa socialista de la localitat Maria
Elena Pérez i als exdirigents
d'aquell partit Manuel Bustos i
Daniel Fernández.
Llumà havia estat citada pel seu
paper com a exsecretària de Polí-
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tica Territorial, ja que la defensa
de CDC havia sol·licitat la testifical de tots els qui havien ostentat
aquest càrrec entre el  i el
: Josep Antoni Grau, Josep Arqués i Josep Mir.
D'altres dels testimonis que havia citat la defensa de CDC i Osàcar són l'exconseller de Medi Ambient i exsecretari general de Política Territorial Joan Ignasi Puigdollers, així com l'exdirector general de Ports i Transports Enric
Ticó.
Demanen absolucions
També es lliuraran de comparèixer com a testimonis l'exdiputat
del PSC i exalcalde del Vendrell
(Baix Penedès) Martí Carciner,
que va ser un dels col·laboradors
més estrets de l'exconseller d'Economia Antoni Castells durant el
tripartit, així com l'expresident de
la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals Brauli Duart.
La majoria de les defenses, entre
elles les d'Osàcar o de les dels exdirectius de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, van

aprofitares qüestions prèvies del
judici per demanar a la sala l'absolució dels seus clients, argumentant que han prescrit els delictes que se'ls imputen, entre ells
tràfic d'influències i administració deslleial.
La defensa dels dos exdirectius
de Ferrovial ha esgrimit, a més,
que la Fiscalia no estava legitimada per exercir l'acusació contra els
seus clients pel delicte d'administració deslleial, ja que aquest és
"semipúblic" i exigeix denúncia
dels perjudicats.
Els exdirectius de Ferrovial van
presentar també diversos documents durant aquestes qüestions
prèvies per acreditar que el procés
d'adjudicació de les obres investigades va ser correcte.
Un altre dels cavalls de batalla
plantejats per la defensa d'aquests
acusats és la nul·litat dels arxius
informàtics en què l'Agència Tributària es va basar per confeccionar l'informe en el qual va concloure que CDC va cobrar comissions il·legals de Ferrovial a través
del Palau de la Música.
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Jordi Montull, sobre el judici: «La
setmana que ve serà més divertit»
La vicepresidenta del
PDeCAT, Neus Munté, diu que
«no hi ha por» sobre el pacte
entre Montull i la Fiscalia
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ El saquejador confés del Palau
de la Música Jordi Montull, que va
exercir de mà dreta de Fèlix Millet
durant l'espoliació de la institució
cultural, va assegurar després de
la primera sessió del judici i davant
la seva futura declaració, prevista
per a dimecres que ve: «La setmana que ve serà més divertit».
El judici per l'espoliació del Palau
de la Música es va iniciar ahir, en

una sessió marcada per l'oferta
que Montull va plantejar a la Fiscalia per delatar Convergència a
canvi d'una substancial rebaixa de
la pena per a la seva filla, l'exdirectora financera Gemma Montull.
En acabar la primera sessió del
judici, que ahir es va limitar a les
qüestions prèvies, i abans que dimecres que ve,  de març, comencin les esperades declaracions
dels acusats, Montull va comentar
als periodistes: «Això és molt avorrit, la setmana que ve serà més divertit».
«La setmana que ve em tocarà
quedar-me aquí», va afegir Montull irònicament, en una conversa
informal i sense gravar amb un re-

duït grup de periodistes.
Posteriorment, davant un altre
grup de periodistes, que li han preguntat si es veu a la presó, Montull
va respondre: «Ja he estat allà», en
al·lusió als tretze dies que va estar
entre reixes perquè la jutge que investigava el cas de l'Hotel del Palau
el va enviar al costat de Fèlix Millet
a la presó perquè no interferís en
els testimonis.
En vigílies de l'inici del judici,
que se celebrarà fins a final de
juny, Montull va proposar a la Fiscalia un pacte per inculpar CDC
sobre el suposat pagament de comissions de la constructora Ferrovial, a través del Palau de la Música, a canvi d'una substancial rebai-
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xa de penes per a la seva filla,
Gemma Montull, per a qui el ministeri públic sol·licita  anys de
presó.
«Que treballi la justícia
La vicepresidenta del PDeCAT,
Neus Munté, va assegurar que «no
hi ha por» davant un tracte entre
la defensa de Jordi Montull i la fiscalia per un eventual pacte que
implicaria CDC a canvi d'una rebaixa de pena per a Gemma Montull. Munté va respondre a les preguntes dels periodistes a la sortida
de l'acte d'obertura de la tercera
edició del Changing Education
Together, que es celebra a les instal·lacions del MWC. Munté va recordar que en un estat de dret les
declaracions s'han de provar en el
transcurs d'un judici amb garanties i per tant s'ha d'esperar a conèixer els fets provats, el judici i la
sentència. La vicepresidenta va as-

segurar que «afrontem amb tranquil·litat» aquest judici del «cas
Palau».
La vicepresidenta del PDeCAT
va explicar que els judicis «s'han
de substanciar a les sales de vista i
no a través dels mitjans de comunicació». Per Munté, «ara és l'hora
que treballi la justícia després de
molts anys» d'haver-se iniciat la
instrucció d'aquest cas. En un estat de dret les declaracions s'han
de provar en un procés judicial
amb garanties i la vicepresidenta
es va mostrar «convençuda» que
el judici que ahir va començar tindrà aquestes garanties i «per tant
hem d'esperar a conèixer els fets
provats», el desenvolupament de
la justícia i la sentència. «A partir
d'aquí, afrontem amb tranquil·litat aquest judici i insisteixo que
s'haurà d'esperar als fets provats
per poder-los valorar», va reblar la
vicepresidenta del PDeCAT.
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El judici comença amb retard i el Tribunal ho
justiﬁca per la diﬁcultat de quadrar agendes
EFE MADRID

■ La presidenta del tribunal de
l'Audiència de Barcelona que des
d’ahir jutja l'espoliació del Palau
de la Música va justificar el retard
al començament de la vista en la
dificultat de quadrar les agendes
de les parts i perquè els judicis assenyalats amb anterioritat tenen
preferència.
Després de donar per iniciat el

judici, la presidenta del tribunal,
Montserrat Comas d'Argemir, va
admetre que el jutjat d'instrucció
els va remetre el cas del Palau de
la Música per a la celebració del
judici el mes d'agost passat i que,
malgrat que la seva intenció era
iniciar la vista al gener, no ho han
pogut fer abans per la dificultat de
quadrar les agendes de totes les
parts. La vista, que s'ha convocat

gairebé vuit anys després que esclatés l'escàndol per l'espoliació
del Palau de la Música perpetrat
per Fèlix Millet i Jordi Montull, se
celebra de forma excepcional a
l'Auditori de la Ciutat de la Justícia,
per un motiu d'espai, ja que la
causa compta amb  acusats.
El judici, que està previst que es
prolongui fins a final de juny,
comptarà en algunes setmanes
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amb sessions cada dia i en altres
en les quals només hi haurà dos
dies assenyalats, també per les dificultats de quadrar agendes, segons la presidenta de la sala, que
ha autoritzat els acusats perquè es
puguin comunicar amb els seus
lletrats durant les sessions i no només durant els recessos.
La presidenta del tribunal va
al·legar que, a l'hora de fixar les
sessions de la vista, tenien preferència els judicis assenyalats prèviament, ja que la Llei Orgànica
del Poder Judicial (LOPJ) no dóna
una preferència especial a les macrocauses, com el «cas Palau».

El judici comptarà amb un servei de traducció simultània en català i castellà i, donat el volum de
la causa, amb  toms i  caixes
amb peces documentals, els documents que les parts vulguin
mostrar durant els interrogatoris
als acusats, testimonis o pèrits
s'exposaran en dues pantalles gegants, ja que tot el sumari ha estat
digitalitzat. La intenció del tribunal és que les sessions s'iniciïn
cada dia a les . hores del matí
i tinguin un recés a mig matí,
abans de finalitzar cap a les .
hores, si bé algun dia potser serà
«inevitable» fer-les fins a la tarda.
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Fèlix Millet
(esquerra), Jordi
Montull i Gemma
Montull. EFE

Judici a Millet amb tota l’atenció en CDC
L’OMBRA D’UN PACTE DE JORDI MONTULL AMB LA FISCALIA PER INCULPAR ELS CONVERGENTS FORÇA EL PARTIT A
RETIRAR TOTS ELS SEUS TESTIMONIS POLÍTICS DURANT EL PRIMER DIA DEL JUDICI A L’ESPOLI DEL PALAU 27 i 28
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CAS PALAU  COMENÇA EL JUDICI
1

2

3

 CIUTAT DE LA JUSTÍCIA. 1 Fèlix Millet (en primer
terme) amb Jordi Montull i Gemma Montull abans de
començar la sessió. F EFE 2 Millet va accedir a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet en cadira de rodes,
al·legant un fràgil estat de salut. F EFE 3 La filla de
Jordi Montull, Gemma Montull, a l’entrada dels jutjats.

Millet i Montull, al banc dels acusats
pel cas Palau vuit anys després
L’expresident del Palau de la Música arriba a la Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet amb cadira de rodes i aparentant un fràgil
estat de salut Els acusats guarden silenci davant dels mitjans a l’espera de la seva declaració el proper dimecres, 8 de març
AGÈNCIES/DdG MADRID

■El judici per l’espoli del Palau de
la Música va arrencar ahir a la Ciutat de la Justícia, vuit anys després
que esclatés l'escàndol, amb el saquejador confés Fèlix Millet, que
va arribar tres minuts tard, en cadira de rodes, i la seva mà dreta,
Jordi Montull, buscant un pacte
amb el fiscal.
Millet va arribar en cadira de
rodes a les . hores, amb tres
minuts de retard sobre l'hora prevista per a l'inici del judici, en silenci, sense respondre a les preguntes dels periodistes sobre
l'oferta efectuada al fiscal per Jordi
Montull per delatar CDC a canvi
d'aconseguir una rebaixa de la
pena per a la seva filla.

Jordi Montull havia arribat poc
abans, a les . hores, també en
silenci, acompanyat per la seva filla, l'exdirectora financera de l'entitat cultural, Gemma Montull, i
pels seus advocats, Jordi Pina i Jorge Navarro.
En un eloqüent apart, els dos
saquejadors confessos del Palau
van mantenir durant prop d'un
quart d'hora una discreta però intensa conversa privada -tenint en
compte les seves ganyotes-, amagats darrere d'unes mampares
que s'han instal·lat al soterrani de
la Ciutat de la Justícia per emmarcar l'entrada a l'Auditori, on se celebra la vista oral.
De la seva banda, aprofitant
l'enrenou de càmeres i fotògrafs

que captaven l'entrada dels Montull, l'extresorer de Convergència
Daniel Osàcar, per a qui el fiscal
demana  anys i mig pel seu paper
clau en el suposat pagament de
comissions a CDC per part de la
constructora Ferrovial, va accedir
al jutjat sol i discretament.
A primera hora del matí
Els primers acusats a arribar, a les
. hores, van ser els responsables de Ferrovial Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, que també
es van mantenir en silenci davant
els periodistes.
Des d’ahir i al llarg de quatre
mesos, els exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi
Montull seuran a la banqueta
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acusats de saquejar l'entitat cultural, bastió cultural de la burgesia catalana, en una espoliació
que presumptament va emmascarar també el desviament de fons
a CDC. La sessió d’ahir, que es va
iniciar a les . hores, i la de
demà estan reservades per al tràmit de qüestions prèvies, de manera que els acusats començaran
a ser interrogats a partir del pròxim dia .
Pel presumpte pagament de
comissions de Ferrovial a CDC a
través de la institució cultural se
senti també a la banqueta Daniel
Osàcar, extresorer de l'extinta formació, que té quinze de les seves
seus embargades per la justícia
per assegurar una eventual con-

demna com a responsables civils
a títol lucratiu de l'espoliació.
El judici es va iniciar amb un
Fèlix Millet postrat en cadira de
rodes, després d'haver advertit als
últims dies que el seu estat de salut és precari, per la qual cosa la
seva defensa ha anunciat que demanarà que pugui absentar-se en
part de les sessions de la vista oral
pels seus problemes de salut i la
seva avançada edat. També sobrevola el judici el pacte que Jordi
Montull, mà dreta de Millet al capdavant del Palau, està buscant
amb la Fiscalia perquè rebaixi
substancialment la pena a la seva
filla Gemma, que afronta  anys
de presó, a canvi de donar tota la
informació sobre CDC.
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Arrenca el ‘cas Palau’

V

uit anys després que s’iniciessin les investigacions, ahir va
arrencar a l’Audiència de Barcelona el judici per l’espoli de
més de 30 milions d’euros del Palau de la Música per part
de l’expresident de la institució Fèlix Millet i la seva mà dreta,
Jordi Montull, i al seu costat tenen l’extresorer de Convergència
Daniel Osácar, acusat d’utilitzar el Palau per cobrar comissions
milionàries destinades a finançar el partit. L’inici del tan esperat
judici ha tingut un cop d’efecte, com ha estat la proposta que
Jordi Montull ha fet al ministeri fiscal, i que consisteix en revelar
tot el que sap del suposat finançament irregular a canvi que

rebaixin la pena a la seva filla Gemma, exdirectora financera de la
institució cultural. Les conxorxes que han rondat les investigacions
demostren que hi ha ferides obertes i que el que més convé a
tots els implicats és que es clogui la causa el més ràpidament i
discreta possible. Per això, la necessitat de tancar acords –encara
que sigui amb el diable– per estalviar-se condemna, dóna la
impressió que serà el pa de cada dia d’un judici que es calcula que
es pot perllongar per espai de quatre mesos. Tothom està també
a l’espera de saber què s’enginyirà Fèlix Millet per sortir-se’n el
més ben parat possible. Aquesta és la seva gran especialitat.

L

ermengopolys

Portes giratòries

E

l concepte “portes giratòries” està més de moda que
mai. Prové d’un terme anglès (revolving doors) que
significa de forma col·loquial el fet de que un alt càrrec
públic vagi a treballar a una empresa privada al deixar la
seva activitat professional en l’àmbit públic o a la inversa.
De fet, en les darreres setmanes ha aparegut de nou
aquest concepte a escena per la polèmica que ha suscitat

MOLT

@
I el que encara em sorprèn més és el baix nivell
professional i de formació de molts dels polítics que s’han
reciclat com a professionals directius en grans empreses
privades. La veritat és que a mi, personalment, m’encanta
el concepte de portes giratòries... però en sentit invers.
A la meva manera d’entendre la política, seria genial que
persones
que en l’àmbit privat hagin exercit càrrecs d’alta
P.20

de l’empresa privada, d
anys de vida professio
moltes i diferents admi
que hi ha al nostre país.
no succeeix de forma
cop més succeeix el fe
el nivell mitjà del políti
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La defensa de CDC i Osàcar
renuncia a tots els testimonis
polítics del ‘cas Palau’
Primera jornada del judici amb Millet i Montull
al banc dels acusats per l’expoli a la institució
Barcelona
ACN
Els advocats de CDC i del seu extresorer Daniel Osàcar en el judici del ‘cas Palau’ han renunciat
a un total de 34 testimonis, sobretot de meses de contractació
d’obres públiques sota sospita,
com la Ciutat de la Justícia, la Línia 9 del Metro o un pavelló esportiu de Sant Cugat, perquè ningú ha posat en dubte la licitud de
les adjudicacions. Entre els testimonis renunciats, destaquen
personalitats relacionades amb
la política com Brauli Duart, Martí Carnicer, David Vegara, Jordi
Cañas, Jordi Turull, Pere Macias,
Felip Puig, Joaquim Nadal o Carmina Llumà, entre altres, que havien de declarar en tres sessions
a finals d’abril. És un dels principals anuncis a l’inici del judici,
que ha d’acabar a finals de juny.
Per la seva banda, diversos advocats defensors van demanar la
prescripció d’alguns dels delictes

FOTO: ACN / La primera jornada del judici es va celebrar ahir

pels quals s’acusa els seus clients,
cosa que rebaixaria les possibles
penes o fins i tot comportaria la
seva absolució automàtica. En
aquest sentit, van reclamar al tribunal que resolgui aquesta petició abans de començar els interrogatoris, i no pas en sentència

com es fa sovint, per tal que no
hagin de ser jutjats. Diversos advocats també van reclamar que
els seus clients no hagin d’assistir a totes les sessions del judici,
més de 50, ja que els causaria
importants perjudicis econòmics
i familiars. Els advocats de Mi-

llet i Montull van presentar un
informe pericial, i l’advocat de
Gemma Montull un informe sobre els seus béns. El lletrat de
l’exdirectiu de Ferrovial Pedro
Buenaventura, va presentar tres
pericials, una de les quals és un
informe sobre la legalitat de totes
les obres adjudicades per la Generalitat a aquesta constructora.
Una pericial informàtica qüestiona la cadena de custòdia d’un arxiu informàtic, i la seva autenticitat i integritat. Així, creu que els
Mossos van clonar un ordinador
de la secretària de Millet, Elisabet Barberà, sense autorització
judicial. També va presentar una
prova documental que demostra
que cap òrgan de govern de Ferrovial ha demanat mai responsabilitats a Buenaventura o Juan
Elizaga. L’advocat de l’assessor
legal i fiscal Santiago Llopart, Miguel Capuz, va ser l’únic que va
demanar, per segona vegada, que
els acusats declarin en últim lloc.

Homs: “Si posar les urnes
és fer un pols a l’Estat, jo
no vull ser d’aquest Estat”

Aprovada la co
de Sáenz de Sa
Moragas i Mill

L’exconseller de la Presidència i
portaveu del PDeCAT al Congrés,
Francesc Homs, va aprofitar el
seu últim torn de paraula per ad-

El Parlament ha aprovat la sollicitud de compareixença de la
vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, a la Comissió d’Afers

Queda vist per
sentència el

cions catalanes per fer possible el
referèndum aquest any. “Es farà,
perquè el mandat democràtic està contrastadíssim a les urnes”.
Homs va fer ús del seu dret
d’última paraula al Tribunal Suprem per declarar-se “innocent”
dels delictes de desobediència i
prevaricació que li atribueix el fiscal, però va demanar que no es
confongui aquesta proclamació
P.21 d’innocència amb el fet que no
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Mas diu que confia en Osàcar i veu «prematur»
valorar un pacte de Montull amb la Fiscalia
L’expresident català es

mostra convençut que el cas
Palau no afectarà el
sentiment independentista
ACN/DdG OXFORD

■ L’expresident de la Generalitat
i president del PDeCAT, Artur
Mas, va refermar la seva confiança
en qui va ser tresorer de CDC Daniel Osàcar. Precisament el dia
que va començar el judici pel cas
Palau, Mas va considerar «prematur» avançar esdeveniments i no
va entrar a valorar el pacte que
l’exnúmero  del Palau de la Música, Jordi Montull, està negociant

amb la Fiscalia per rebaixar la
pena de la seva filla a canvi d’implicar CDC per pressumptes comissions irregulars. «Cadascú tindrà la seva estratègia de defensa
però deixem que això comenci i
evolucioni», va assegurar des
d’Oxford, on va pronunciar una
conferència amb el títol «El Regne
Unit no és l’Estat espanyol».
Mas va recordar que tant Fèlix
Millet com Jordi Montull van confessar els delictes «molt greus»
d’haver expoliat diners de l’institució. En canvi, els dos exdirigents
del Palau no van admetre mai que
es desviessin diners de Ferrovial a
CDC en concepte de presumptes
comissions irregulars.
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Preguntat sobre què li sembla
que Montull estigui negociant
amb la Fiscalia una rebaixa de la
pena de la seva filla a canvi de parlar d’aquest presumpte finançament irregular de l’antiga CDC,
Mas va respondre que no tenia
elements de judici perquè portava
moltes hores fora de Catalunya i
«desconnectat».
«No és un tema de por, el judici
anirà com anirà. Ara és prematur
avançar esdeveniments. Cadascú
tindrà la seva estratègia de defensa, suposo que la família Montull
tindrà la seva, però deixem que
això comenci i evolucioni», va afegir, per després assegurar que
«sempre he tingut confiança en

Osàcar», com va manifestar en diverses ocasions.
Per altra banda, es va mostrarconvençut que el cas Palau no
afectarà el sentiment independentista i va recordar que «s’han
muntat campanyes sobre corrupció sense cap base» coincidint
amb eleccions i que, en canvi, en
els passats comicis del -S van
votar un  dels ciutadans. «La
gent sap diferenciar entre el futur
del país i una sèrie de coses que
s’hauran d’investigar quan toqui», va argumentar. En el context
de la conferència a Oxford, Mas va
dir que està intentant explicar el
tema català per aconseguir suports.
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el Palau de la Música
és una institució
de referència
a nivell europeu
2 Marzo, 2017

i iniciar totes les accions necessàries per
preservar
la integritat i el bon
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ció i complerta
amb
nota la tasca encomanada a Llinares, es va procedir

produïdes per Millet. Avui el Palau és
una institució de referència a nivell
europeu com un gran auditori dotat
d’uns excel·lents conjunts vocals. El
nomenament l’any passat del prestigiós director coral Simon Halsey servirà per consolidar el nivell d’excellència que el Palau es mereix. H

L’oligarquia canta al Palau
Es repeteix en els Montull la llegenda de Sant Jordi; un drac li demana al senyor la seva filla
FIRMA DE FOTO

JAVIER

Pérez Andújar
Resulta que després de tocar al Palau, ara cantaran. Montull ofereix al
fiscal delatar Convèrgencia, ho deia
aquest dimecres, per exemple, el
titular d’aquest diari. La possibilitat d’aquesta denúncia era el tema del dia entre els periodistes en
grupets a les portes de la Ciutat de
la Justícia. ¿Per quina d’aquestes
entrarien Millet i Montull? Ho van
fer per la del darrere, la que dona
a l’avinguda del Carrilet. Però a la
Catalunya de l’oasi i dels miratges
tot ha passat sempre per la porta
del darrere.
Fèlix Millet va arribar amb la seva americana verda de quadros de
sempre, la bufanda de franel·la a
les espatlles i empès en una cadira de rodes, com un pensionista de
la Verneda. Un paquet de tabac a la
butxaca. Però Millet no tenia l’expressió absent dels vells que ja no
poden anar enlloc caminant, sinó
al contrari, el seu gest era el de qui
hi ha sigut sempre i sap que no el
trauran ni amb salfumant. Avançava pels passadissos assegut pontificialment amb els dits de les dues
mans entrecreuats, més que com
qui resa, a la manera de qui diu
missió complerta. La viva imatge
del corrupte emprenyat.
Per la seva part, Jordi Montull va
arribar sense el bastó dels últims
temps, potser perquè ja ha decidit
posar-se a caminar el seu camí, i ho
va fer en companyia de la seva filla
Gemma, també inculpada. Sobre el

s’indigna i li exigeix que l’entregui
en sacrifici igual que tothom. ¿Apareixerà aquesta vegada un cavaller
que la salvi? Potser sí, en forma de
pacte.

Com en un tanatori

33 Vuit anys després 8 Millet arriba al Palau de la Justícia, ahir.

Millet va arribar
a la Ciutat de la
Justícia com
un pensionista
de la Verneda

jersei, la filla portava el penjoll d’un
cor blau. Montull diu que per ella està disposat a cantar, perquè l’alliberin del marró dels 26 anys que li demana el fiscal Emilio Sánchez Ulled.
Fèlix Millet té 81 anys; Jordi Montull,
77, i Gemma Montull, tota la vida al
davant. En els Montull es repeteix la
llegenda de Sant Jordi. Hi ha un drac
que li ha demanat al senyor la seva
única filla, i aquest a canvi li ofereix
tot el que té, tret de la filla. El poble
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L’antesala de l’auditori, que és on
se celebren les sessions del cas Palau, resulta en tots els aspectes el
més semblant al vestíbul d’un tanatori. Doncs bé, la part del fons està aïllada per uns biombos de tancaments metàl·lics, i al darrere, a
minuts del judici, a centímetres de
la premsa, escenificaven una conversa secreta Montull assegut davant Millet, acompanyats tots dos
pels seus respectius defensors,
Gabriela de la Rosa (filla de Javier
de la Rosa i al seu torn imputada
en el cas Pujol) i Abraham Castro,
amb toga i a la gatzoneta. També
hi estava present el xaval que empeny la cadira de Millet. Hi havia
en aquest quadro, en esta apartada
orilla, donde más pura la luna brilla y
se respira mejor, alguna cosa d’escena del Tenorio.
Una vegada començada la vista,
l’advocat de Convergència, Javier
Melero, va anunciar que renunciava ni més ni menys que a 36 testimonis, molts d’ells, com Jordi Turull i Felip Puig, dirigents del liquidat partit, i així es va començar a
decretar ahir una nova amnistia
política per a la corrupció. En això
l’oligarquia catalana és com Woody Allen a la pel·lícula El dormilega quan deia: «El meu cervell és el
meu segon òrgan preferit». El que
passa és que aquí el primer és la
cartera. H
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El ‘cas Palau’

Montull insinua que delatarà CDC:
«La setmana que ve serà divertit»
El número dos de Millet, que negocia amb el fiscal,
deixa entreveure el que pretén en l’inici del judici

Convergència i el seu extresorer Osàcar
renuncien a fer testificar exdirigents del partit
RICARD CUGAT

JESÚS

G. Albalat
«Això avui ha sigut molt avorrit. La
setmana que ve serà més divertit».
Amb aquesta claredat es va expressar ahir a un grup de periodistes
Jordi Montull, el segon de bord del
Palau de la Música sota la batuta de
Fèlix Millet. Va ser a l’acabar la primera sessió del judici que se celebra
a la Ciutat de la Justícia de Barcelona
pel saqueig de la institució i el presumpte pagament de comissions
per part de la constructora Ferrovial
a l’extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
Al banc dels acusats, a més dels
que el 2009 eren màxims responsables de l’entitat, s’hi asseuen 14 persones més, entre elles la filla de Jordi
Montull, Gemma, l’extresorer del
partit Daniel Osàcar i dos directius
de Ferrovial.
Amb aquestes paraules, Jordi
Montull va certificar que l’acord
amb la fiscalia està pràcticament
tancat. L’exdirectiu del Palau s’ha
ofert al fiscal Emilio Sánchez Ulled a
confessar que CDC va cobrar comissions de Ferrovial, canalitzades a través de l’auditori. El que pretén és salvar la seva filla, Gemma Montull,
d’entrar a la presó. A canvi d’admetre les acusacions contra ell i el finançament il·legal del partit d’Artur Mas, la fiscalia està disposada a
rebaixar-li la pena de 26 anys de presó a només tres anys. Un d’ells, a més
a més, seria substituït per una multa. Montull està previst que declari
dimecres que ve.

33 Fèlix Millet i Jordi Montull, en segon terme, en la primera sessió del judici pel saqueig del Palau de la Música, ahir a la Ciutat de la Justícia.
RICARD CUGAT

La defensa de
Ferrovial intenta
anul·lar proves
incriminatòries

RESPONSABILITAT CIVIL / Perquè el fiscal

pugui portar a terme aquesta modificació, pare i filla hauran de pagar
abans la responsabilitat civil que
se’ls sol·licita, requisit necessari
perquè es pugui substituir l’any de
presó per multa. Però Gemma
Montull, que el 2009 era directora
financera del Palau, també haurà
de col·laborar confessant i posar en
safata el cap de CDC. Fonts del partit han assegurat a aquest diari que
pensen defensar-se fins al final. Elque farà Millet encara és una incògnita. El seu advocat, Abraham Castro, no ha plantejat cap qüestió prèvia i només ha aportat una prova
pericial.
Els lletrats d’altres acusats s’han
sorprès davant el silenci d’aquest
reconegut catedràtic, i no descar-

33Alguns dels documents incri-

minatoris sobre el presumpte pagament de comissions del 4% de
Ferrovial a CDC per l’adjudicació
de la línia 9 del metro i la Ciutat de
la Justícia van ser trobats a l’ordinador d’Elisabeth Barberá, la que
va ser secretària de Fèlix Millet,
quan els Mossos van registrar el
Palau de la Música.
33És per això que l’advocat Cris-

33 Daniel Osácar, extresorer de CDC, surt de la Ciutat de la Justícia, ahir.

P.24

tóbal Martell, que representa alguns dels directius acusats, ha demanat que s’anul·lés aquesta prova. Els motius: el jutge instructor
va acordar que s’intervinguessin
dispositius informàtics, però no el
seu abocament en cedés.

ten que si Montull confessa també ho faci Millet. Entre altres coses, per no quedar-se sol. Tant l’un
com l’altre s’enfronten a una petició del fiscal de 27 anys i sis mesos
de presó. El Palau de la Música, que
exerceix l’acusació particular com
a perjudicat, ha anunciat que no
pactarà.
/ La sessió
d’ahir va començar gairebé una hora tard i va durar més de quatre hores. Montull i la seva filla, juntament amb els seus advocats, van arribar a les 9.03 al complex judicial.
Millet, que anava en cadira de rodes, va entrar a les 9.33. A la primera fila del banc dels acusats –en realitat, butaques vermelles perquè la
vista se celebra al saló d’actes– va
seure Millet, al costat del que va ser
la seva mà dreta, Montull, i després
la filla d’aquest, Gemma, visiblement emocionada.
Els acusats van haver d’escoltar les qüestions prèvies plantejaMÚLTIPLES TECNICISMES
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cada. S’havia de preservar el normal

des pels advocats en uns discursos
marcats, com és habitual, pels tecnicismes jurídics. El tribunal, presidit per la magistrada Montserrat
Comas, ha habilitat fins i tot un servei de traducció simultània per als
que no entenen el català, i és que el
defensor de Millet és de Madrid.
La primera gran sorpresa de la
sessió la va donar l’advocat Javier
Melero, que representa CDC i el seu
extresorer Daniel Osàcar. La formació convergent ha renunciat a la declaració de 36 testimonis proposats, entre els quals destaquen dirigents i exdirigents del partit ara
rebatejat com a PDECat i exmembres del Govern.
Estaven citats, per exemple, el diputat de Junts pel Sí Jordi Turull i els
exconsellers convergents d’Obres
Públiques Pere Macias i Felip Puig,
així com el socialista Joaquim Nadal.
Tampoc testificarà Braulí Duart, que
ha exercit diferents funcions a la Generalitat i ara presideix la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). CDC ha evitat, d’aquesta manera, exposar al judici alguns
dels seus dirigents, sobretot perquè hi ha moltes probabilitats que
Montull delati Convergència.
Els advocats de la defensa, i especialment els dels dos directius de Ferrovial acusats, es van
esforçar a desgranar els arguments
jurídics per justificar la seva petició
de prescripció dels delictes pel pas
del temps. El fiscal acusa els executius de la constructora de tràfic d’influències i administració deslleial.
També van reclamar nul·litats i
la possibilitat que alguns acusats,
sobretot els d’empreses que eren
proveïdores del Palau i de CDC, es
poguessin absentar de la vista, que
durarà fins a finals de juliol. Entre altres coses, perquè han d’estar al capdavant de les seves petites empreses
o són treballadors autònoms. La previsió és que avui el fiscal i les acusacions contestin a les defenses. H
PRESCRIPCIÓ /
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Pérez Andújar
Resulta que després de tocar al Palau, ara cantaran. Montull ofereix al
fiscal delatar Convèrgencia, ho deia
aquest dimecres, per exemple, el
titular d’aquest diari. La possibilitat d’aquesta denúncia era el tema del dia entre els periodistes en
grupets a les portes de la Ciutat de
la Justícia. ¿Per quina d’aquestes
entrarien Millet i Montull? Ho van
fer per la del darrere, la que dona
a l’avinguda del Carrilet. Però a la
Catalunya de l’oasi i dels miratges
tot ha passat sempre per la porta
del darrere.
Fèlix Millet va arribar amb la seva americana verda de quadros de
sempre, la bufanda de franel·la a
les espatlles i empès en una cadira de rodes, com un pensionista de
la Verneda. Un paquet de tabac a la
butxaca. Però Millet no tenia l’expressió absent dels vells que ja no
poden anar enlloc caminant, sinó
al contrari, el seu gest era el de qui
hi ha sigut sempre i sap que no el
trauran ni amb salfumant. Avançava pels passadissos assegut pontificialment amb els dits de les dues
mans entrecreuats, més que com
qui resa, a la manera de qui diu
missió complerta. La viva imatge
del corrupte emprenyat.
Per la seva part, Jordi Montull va
arribar sense el bastó dels últims
temps, potser perquè ja ha decidit
posar-se a caminar el seu camí, i ho
va fer en companyia de la seva filla
Gemma, també inculpada. Sobre el
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F@llxMillet, JordlMontullI Gemma
Montull,ahi~,a I’inic[ del judici pel casdeI’espolidel Palaudela M~sica
~eE~-~

Per fi,

al banc dels acusats
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Just|cia El cas Palau

Talcom
vapassar
enel judici
del9-N,ahir
enla primem
sessi6
delcasPalau
esva
veura
la implicacid
directa
pel
quefa a recursos
desdelTribunal
Superior
deJusticia
de
Catalunya
(TSJC),amb
CGPJ,
i del Departament
de
Justiciapertransmetre
que
lajusticia
dsmoderna
si s’inverteixen
recursosi
alhora
permet
garantir
dretslingOfstics,a voltes
qQestionats.

FJjudici
esva
traslladar
de tiu deFerrovial
vanposar-se
rAudi~ncia
a I’auditod
dela
elscascos
quan
alguns
lleencatal~i
Ciutatdela JusUcia
deBame- tratsintervenien
ning~
a
Ionapel granhombre
d’acu- aixinoesvafor~ar
deIlengua,
cornva
satsi defenses.
Lapresidenta canviar
eneljudiciderhotel
dela secci510
derAudi~ncia passar
deBarcelona,
Montserrat
Co- delPalau.EIsdocuments
tambd
s’handigitaliS.at(com
mas,
vaexplicar
ahiralspresents
quee4judicitindr~
enel 9-Nal TSJC)
perpoder
ducci6
simult~nia
i "tothom visualitzar-ho
desdedues
podr~
parlarenI’idioma
que gmns
pantalles,amb
c~mevulgurl
L’advocat
deMillet,
resde
realitzacib.
L’auditori,
Abraham
Castm,
i unexdirec- perb,ahirerabuitdepdblic

Xavier Melero, advocat
de CDC,ho vajustilicar tot
assegurautque ni el fiscal,
ni les acusacions, corn la
.popular -exercida per
AlexSol~, en nomde la Federaci6 d’Associacions de
V~/ns de Barcelona
(FAVB)-,no ban qiiestio-

nat lalegalitat
~tiva i d’adjudicaci5 de les
obres (L9 i la Ciutat de la
Jus~icia) sobre Ins quals el
partit hauria cobrat comissions i la majoria dels
testimonJs eren per valldar la "oana adjudicaci5".
Entre els testimords pre-

vistos hi havia els exconseleers de Politica Territorial
Pere Maciasi Felip Puig,
aixi corn Jordi Turull, acttm] homefort del partit al
Parlament.
Melero tamb6 va exposar que el delicte de tr~fic
d’inilu~ncies, i amb una

pena d’un anyimig de presS, que s’imputa a Daniel
Os~car, extresorer
de
CDC,est~ prescrit ja que
ban passat m~s de tres
anys des de la seva acusaciS. Oshcar tamb~ s’enfronta, comMillet i els
Monttfil, a sis anys de presS per blanqueig de capitals. Els advocats dels dos
exdirectius de Ferrovial
van coincidir a plantejar
que est~ preserit el delicte
de tr~fic d’in~flu~nciesque
tamb~ se~ atribuebc
_CYistdbalMartell, lletrat de Pedro Buenaventura, va qtiestionar amb
contunddnciaque al fiscal
"ll faltalegitimat" per acusat-los del delicte d’administraci5 deslleial (pel
qual els demanen tres
anys de presS) ja que ni la
junta ni cap soci de Ferrovial ha reclamat que tornin las presumptes comissions donades al Palau, a
m6s d’assegurar que "no
es pot apel.lar a unin~er~s
general qualsevol’. Martell, a rods, va demanar
que es retiri del judici la
informaci5 que contenia
rordinador de la secret~ria de Millet (ambla seva
agenda, i ranotaci5 "Daniel’) perqubno es va respectar la cadenade custddin i el buidatge "no tenia
cap cobertura judicial’.
Emilio Zegri i Miguel
Capuz, defensors de RaimonBergds i Santiago Llopart, que eren els advocats
assessors del Palau, van
ser forqa critics arab racusaci5 exercida per la fundaci5 privada delPalau, en
assegurar que els incrimina de mds fets que els del
fiscal (que indica factures
falses), corn ara fornmr
part de requip depredador
de respolli que no se n~nan
pogut defensar per manca
de diSg~ncia del darter
jutge instructor i de racusaci5 "sorpresiva" del Palau. D’altrabanda, lamajoria de defenses van demanat al tribunal la dispensa
dels seus clients per no haver d’assisClr ales 54 sessions de] judici i atendre
les sevesfeines. Avuiel fiscali les acu sacions respondran les peticions de les
defenses. []

llaNoexisteix
administraci6
deslleial:
capsoci deFerrovial
nohareclamat
res, i el
fiscal nohopotferll

~Lafalsificaci5
documental
per obres
a casadeMillet i de
Montullparadespel
Palauestfi prescrita~

i$Demanenque
el casestorni al jutge
perqu~qualifiqui b~o
esretiri I’acusaci6
del
Palauper indefensiS#

~S’havulneratel dret
de defensaperqu~
maise’l va informar
de tot el queacusa
el Palaui noel fiscal[~

In~sPortabela

EmilioZelri

MlguelCapuz

EIsacusats
delcas
Palu,Millet, Montull,la sevafilla Gemma,
i tretzeacusats
m6s,el primeralia deljudici,ahir a I’auditoridela ciutat judicial ¯ ACN

CDC renuncia al testimoni

de 36 exc rrecs del govern
[] L’advocat
hojustifica,
ara,perquE
ni el fiscalni lesacusacions
q0estionen
la"bona
adjudicaci6
d obres
relacionades
arabcomissions
[] Ferrovial
i Oscarreclamen
la prescripcid
deltr fic d’influEncies
macions que el 8 de mar~,
en els interrogatoris, podria confessar que va dasL’expresidenti lladre con- viar diners a CDCa canvi
f~s del Palau de la Mflsica, d’tma rebaixa de la conF~lixMillet,va arribar l’fildemna. El fiscal acusa
~ i arab un quart d~ora CDCde set respensable cide retard --en cadira de vil a titol lucratin i vol que
rodas, que empenyia un torni els 6,6 milions que
assistent-- en rinici de s~anria embutxacat de la
l’asperat judici per respoli constructora.
d’aquosta emblen~tica
Arab aquest ambient
entitat i la derivadapollti-enrarit --escalfat per les
ca, enqu~s’acusal’extinta
recents ~tracions del suConverg~ncia Democr~ti- mari delcas del 3% (que
ca de Catalunya (CDC)
encara no tenen els advocobrar comissions de Fer- cats), i que instrneix un
jutge del Vendrell-, va ser
rovial des de tens.
El fiscal demanaper a significatiu que ahir, en
l’exposici5 de qiiastions
Millet i la seva m/~dreta,
Jordi Montull, 27 anys de privies, el tribanal anunpress pel cas dal Palau ci6s que ha acceptat ta pe-descobert el 2009- i 26 tici5 de radvocat de Conanys per a la seva filla
verg~nc’mque renuncia al
GemmaMontull, a qui
testimoni de 36 exc~Lrrecs
ahir van anar tol~es les mi- del govern de CiU i tamb~
rades arran de les i~fordel tripartit.
MaytePiulachs
BARCELONA

Traducci6
simultnia al castell i tot digitalitzat

Lesfrases
~EIcasensvaarribar
el setembre
de12016
i
podiem
iniciar el judici
al 8ener,per6alsuns
advocatsno podien~

~EItr&fic d’influ~ncies
ques’imputaa Daniel
Os~car
haprescrit
perqu~hanpassat
m~sde tres anys~

Mol~lserr~t

XavierMelero

~ma$
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Jordi

CR(NICA

pare/ella

Montull, del ’binagre’ al vinagre
E

n la IbgicadeJordiMontull,
la paraulavinagre,que,corn
tothomsap,derivadel vi
quanes fa agre,t~ unaexplicaci(~
sem~ntica
diferentdela dela testa delsmortals,i ~speraix6que
I’escriu amb
b. AIsseusulls la paraulabina~re
noli fa mal,per6a
la sevaconsci~ncia
potsersi que
li dol la decisi6presad’acordamb
la sevafilla Gemma
deconvertira
partir dela setmana
vinentel judici del casPalauenunacte"divertit" -segons
les sevesdeclaracionstextualsahir a la Ciutatde
la Justicia-, undivertimentque
consistir~a explicartot all6 que
fins arabancallat sobreel presumptepagamentde comissions
il-legals deFerroviala CDC
a trav~sdel Palaudela M[~sica.
I potserli dol, o hofa veure-quede
moltboris actorsn’~splenala
hist6ria dels processos
judicials
d’aquestpais-, perqu~si no no
tindria capsentit el gestquela
m~dreta queMontullva dedicar
ahir al quefou tresorerdeCDC,
DanielOs~car,nom~s
arribar a la
Ciutatdela Justicia,quanse’l va
trobar fent tempsmentreel seu
advocatno arribava.Montulles
va acostarexpressament
fins on
era Os~car
-I’hauria pogutevitar
per6nohovafer-i li va tocarel
colze,exercintunacertapressiS,
ambaquell gestde proximitati de
consolquees fa quanunapersona se’n trobaunaaltra queest~
passantun mal moment.Van
parlar tots doshomes
i per la cara queva fer Montullnoeradificil
interpretar-terrenyperill6s
aquesten el m6ndel periodisme
per6 no sempremancatde fonament-que presentavauna mitja
disculpaa Os~car
pel divertiment

Amb
aquesta16gica,si s’hagu~spogutescoltarla conversa
queMontulli Millet vanmantenir
pocabans
queI’agentjudicial els
cridbsperentrara la saladevistes hauriatingut m~sinternspel
queel primeri podiad~ral segon
queno a la inversa.Totsdosvan
parlar enun espaapad.at,rere
una mampara
que donavaa la
trobadauncert aire de discreci&
arabunagestualitat quesemblava la d’unactedeconfessi6,
i du
rant prouestonaper dir-se algunacosaruesqueI’"hola cornest~s, quantde tempssenseveu
re’ns".
Mentreparlaven.MontuI seia
enunacadira,arabla sevajaqueta foscadecremallera
dejersei
de moss~n
progre cordadafns a
dalt detot del coil, perposar-se
a
I’alqadafisica deMillet, queuna
vegada
m~s,i cornell mateixja
haviaanunciat,va apar~ixeren
pOblicasseguten unacadrade
Gemma
Montull,
amb
el seuadvocat,precedim
el seupare,Jordi, enel moment
d’entrarals jutjats [] OR~¢,L
~URAN rodeson quedareal encaixat,
corn consumit,i evidentment
anunciato per la raci5 devinagre mana
vinent, per6el que~sevicundarLI’homequeacomplia
arabI’aspected’estar superatper
dent~squeahir totes les mirades tots elsdesitjosdelseucap,el Ila-aquestavegadasf, arabv- que
les circumst~ncies.
tant ell comla sevafilla Gemma
li
estavencentradesen aquesthodre quees va conformar
ambel
A la trobadaentretots dosho)ensenadministrarla setmana
mei la seva
filla i notantenla fi
20%
del bot~"deI’espoli mentre
el
mes,s’hi vaafegir perunsinsvinent.
tants Gemma
Montull Abans
guracadavegadam~sempetitiEspertinentparlardeI’ortod’apropar-s’hi,
la donava fer un
da, cadavegadam~sirrellevant
PerprimercopMontull gestarabel polze
grafia de Montullperqu~ahir ran- enla causa,deF~lixMillet.
amuntal seu
tic directoradministratiu
del PaI ~squela fam~iaMontullva
va acaparar
ahir
pare,interrogant-loper corns es
lau es va passarbonapart de la
acaparar
i protagonitzar
ahir tots
tavadesenvolupant
la conversa,
i
protagonisme
queno
densa
sessi(~d’obertura
del judici
els titulars deportadadela prem- pas
aquestli va respondre
arabun
F
lix
Millet
prenentnotesenunapetita Ilibresa deBarcelona,ambla qualcosa
somriureafectu6s. La Gemma
ta. aparentment
apuntantarguel judici m~s
queel casPalaue el
s’hi vaacostari vadedicara Mimentsqueels advocats
de les de- casMillet semblava
el casdels
seu caparrambava
el 80%resllet dospetons~ ungestafectu6s
fenses anavenexposantcoma
Montu/I.Tant~saixi queel mateix tant.Perfi, i perart i gr&cia
dela
a I’esquena,
deconforLcornel
qiJestionsprivies. Nom~s
ell sap Jordi Montullno se’n deuavenir
sevavoluntatd’avinagrar
]a vida
queel seuparehaviafet fe~auna
qu~hi va apuntari cornhova esal mSn
convergent,
la pres~ncia
del fet queper primeravegada
estonaa Os~car.
Ahir els Montull
criurei, sobretot,si les anotaciels paperss’hagininvertit amb
de Montullha passata tenir m~s es vandedicara reparhrcaric es,
onsbande servir per acabarde
vinentrepartiranvinarelaci(~a F~lixMillet: perprimer i internsi significanqa
quela deF~- la setmana
vestir la sevadeclaraci6
dela setcophadeixatde ser Factorselix Millet,
gre. ~
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Montull obliga
a CDC a cambiar
su estrategia

Eneste sentido, las acusaciones guieronlos trftmitescorrectosal adcreen que los ex responsablesdel judicarlas obras.
Palause quedaronparte de esas coEl, abogadode la acusaci6npopumisionesa partir de las donaciones lar, AlexSolh,afirm6queconla requehizo Ferrovialporvarios contra- nunciaCDC
intenta reducir el ~,peso
tos, como
la Ciudad
de la Justicia, la medi~tico>~
del juicio, yaquesi estos
Linea9 del metroy otras en varias testigos eran esencialespara la delocalidades cercanas a Barcelona, fensa del partido (too ha cambiado
adjudicadospor la Administraci6n nadapara que ahorano lo seam~.
catalana cuandogobernabaCDC.
Si Montullofrece detalles sobre
estas presuntasirregularidades, el
partido de Artur Mas, refundado
ahora comoPDeCAT,
no querria exponera ex cargosde la empresapflblica quellcitaba las adjudicaciones,
t6cnicos de las mesasde contrataci6n y ex representantespoliticos
con responsabilidadesen Obres
bliques. Fuentesde la defensade la
Adem~s
de la renunciaa los testiformaci6n apuntan no obstante a gos, el abogadode Oshcarpidi6 coquela renunciade los testigos tiene mocuesti6n previaque se retire la
que ver con que las acusacionesno acusaci6ncontra el ex tesorero de
ponenen dudala regularidadde las CDC
pot el delito de trfifico de inconcesiones,ya quecreenque se si- fluencias, que considera que ha

prescrito. Cfist6balMartell,letrado
del directivode FerrovialPedroBuenaventura,pusopor su parte en duda la cadenade custodiade los documentosen los que se basaun informe de Hacienda y que fueron
encontradosen el ordenadorde la
secretariade Millet.
Ala salida, Montullafirm6 que
((esto es muyaburrido~y que (da
semanaque viene serfi mils divertido)), ya queest/~ previsto que
pr6ximomi6rcolesdeclare. E1mismodia lo harfi Millet,qulenlleg6 al
juicio en silla de medasy pedirfi no
asistir a todas las sesionespor motivos de salud, igual que Montully
otros procesados.
E1 m/ts esperado ayer era Montull, un dia despu6sde saberseque
esth negociandocon la Fiscalia.
Nadam/~sllegar a la sala de vistas
el ex nfimerodos del Palausalud6
brevementea Oshcar, ex tesorero
de Converg~ncia.

<Lasemana
queviene
serimilsdivertido>>,
dicela mano
derecha
deMilletenel Palau

¯ El partidorenuncia
a la declaracibn
de
36 testigosrelacionados
conobraspdblicas

GERMAN
GONT..~LEZ
BARCELONA
suntas comisionesirregulares que
Converg~ncia
Democrhticade Cata- el partido recibi6 por parte de una
lunya(CDC)se enroca ante una po- constructoraa cambiode adjudicasible confesiSndel ex director admi- cionespfiblicas, comoconsiderael
nistrativodel Palaude la M~sica
Jor- MinisterioPfiblico y la acusaci6n
di Montull.Enla primerasesiSndel popularquerepresentaa la Federajuicio pot el casoPalau,Javier Me- ci6n de Asociacionesde Vecinosde
lero, el abogadoque representa al Barcelona.
partidonacionalistay a su ex tesorero DanielOs~car,renunci6a la declaraci6n de 36 testigos que pedia
por su relaci6n con la adjudicaci6n
de vafias obras pfiblicas en Catalufia en los filfimosgobiernos
de Jordi
Pujoly el tripartito. Deesta forma,si
el tribunal lo considem
oportuno,no
deberfin comparecera declarar ex
consellersde ObresPfibliquesen diversos gobiernoscomoFelip Puig,
Pete Maciaso JoaquimNadal, asi
comopoliticos queluegohan tenido
otras responsabilidades,comoel ex
presidentede la Corporaci6Catalana de Mitjans AudiovisualsBrauli
Duarto el actual portavozde Junts
pel Si en el Parlament,Jordi Tumll.
Adem~s,
renunci6a t6cnicos de mesas de contrataci6n que valoraron
ofertas en varios concursos-como
un pabe116nen Sant Cugatdel Vall~s-, miembros
del consejode administraci6nde la empresapfibllca
Gisa-actual Infraestmctures.cat-o
a los secretariosdel Departament
de
PoliticaTerritoriali ObrestMbliques
entre 1999y 2004.
La decisi6n suponeun cambiode
estrategia de CDCante la posible
confesi6nde Jordi Montull,que ultima un pacto con la Fiscalia para
ofrecerdetallesrespectoa las pre-Enprimer
piano,
losacusados
F~lixMillet,JordiMontull
y Gomma
Montull,
ayor,al comionzo
doljuicioporel oxpolio
delPalau
dela Mtisica.
EFE
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Vuitsi nous
ManuelCuy~s

Millet i els quatre-cents
n dia de l’octubre del 2005, el
diari emva enviar a cobrir l’homenatge que havia de rebrs F~lix Millet, president del Palau de la
Mfisica, arab motiu d’haver culminat
les obres de restauraci5 i amphaci5de
l’edifici de l’entitat. Jo no coneixia F~]ix Millet. Noli sabia ni la cara. ]~s
trany, perqu~ llavors em bcllugava
molt pels ambients culturals de Barcelona. Enlloc no havia deteetat la seva
pres~ncia. Semblaria que un home que
comanavauna instituci6 tan principal
te l’hauries d’haver trobat als indrets
on l’esperit rep atencions i s’eleva. Eli
havia dit que la Barcelona qne compta
i dringa est~ formada per "quatre-centes pemones, no en podem ser m6s,
queens trobem a tot arreu’. Aquest
"tot arreu" eren el lAceu, el Club de
Polo, la llotja del Bar~a... A alguns
d’aquests llocs jo no arribava. Perd arribava a d’altres on aquestes quatrscentes persones, en tot o en una part,
es feien presents. Sempre en faltava
una: F~lix Millet. Nol~avia vist ni al
Palau de la Mhsica en nits de concert.
L’homenatge va tenir forma de dinar, servit a l’edifici de la Llotja de

u

El vanaplaudir
cornsi haguessin
escoltatunaAria
sublimal Liceu

Mar. Hi eren tots els "quatre-cents’.
Tamb6 representants de les entitats
que s’emparen en una de superior que
rep el nomde G-16. Entitats inaccessibles, si no 6s que s6n de serveis: llavors et reclamen diners. Tambdhi havia representants de la Generalitat, la
DiputaciS, rAjuntament... Els oradors
van agralr a F~lix Millet la feina hercfilia d’haver mantingut el Palau. El presentador va esmenar Manuel IbKfiez
Escofet: si aquest periodista havia afirmat que Catalunya se sustentava en
quatre pilars, Montserrat, La Calxa, el
Bar~a i La Vanguardia, ara se n’navia
d’afegir un altre: el Palau de la Mfisica
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Catalana amb el seu president al capdamunt. Es va fer visible fina]ment F~lix Millet. Va p~ar a la tarima de tort i
entrebancant-se, li van hayer d’indicar
on era el micr0fon i va acabar pronunciant unes paraules incomuexes arab
els utis de qui ha escrutat als escots de
totes les senyores i arab el rogall de no
hayer dormit, d’haver fumat deu cigarrets seguits i de no hayer rebutjat cap
de les copes que el cambrer Ii havia
ofert. Els quatrs-cents de sempre el
van apLaudir a peu dret corn si haguessin escoltat una ~wia sublim al hiceu,
se2s hagu6s comunicat el balan~ anual
de La Caixa o haguessin vist la millor
jugada del trofeu Conde de God6.
Les obres del Palau havien estat sufragades pels reunits. Devien trobar
que la inversi5 havia estat molt ben
administrada per l’homenatjat. Millet
vestia una americana de pota de gall
adquirida evidentment a can Bel del
passeig de Gr~tcia. La mateixa que duia el dia de la detenci6 i la que ha dut
vuit anys seguits mentre fumava per
los cahtonades i es presentava corn un
esquilat. Pel judici se l’ha canviada. ,Ms
rics els surt car vestir-se de pobres.
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CDC retira el testimoni de 36 càrrecs
polítics del judici del cas Palau
Jordi Montull: “Això és molt avorrit, la setmana que ve serà més divertit”
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Política
CORRUPCIÓ

Convergència evita exposar els
càrrecs del partit pel cas Palau
La defensa renuncia a 36 testimonis en un inici de judici marcat per l’eventual confessió de Montull
01

MONTSE RIART / MARC TORO
BARCELONA

L’ombra de l’ex número dos del Palau de la Música, Jordi Montull, es
va fer ahir més llarga que mai. La seva voluntat de confessar el presumpte finançament irregular de
Convergència va planar durant tota
la primera jornada del judici per
l’espoli de la institució i el suposat
desviament de diners al partit, que
va servir perquè les defenses plantegessin les seves qüestions prèvies.
L’advocat de Convergència, Xavier
Melero, va ser un dels primers a
prendre la paraula, per renunciar a
36 testimonis, tots ells polítics, que
el mateix partit havia demanat que
compareguessin en el seu escrit de
defensa per avalar la legalitat de les
adjudicacions d’obres públiques sota sospita de comissions.
Entre els testimonis que finalment no passaran per l’estrada del
judici del Palau hi ha el president de
Junts pel Sí al Parlament, Jordi Turull, que havia de declarar com a
membre de la mesa de contractació
d’un pavelló a Sant Cugat del Vallès
adjudicat a Ferrovial, els exconsellers Felip Puig i Pere Macias, pel
seu paper en la cartera d’Obres Públiques en l’època dels fets, o l’exconseller Joan Ignasi Puigdollers,
membre llavors del consell d’administració de l’empresa d’infraestructures GISA, juntament amb Enric Ticó o Brauli Duart. Melero va
al·legar com a motiu de renúncia
que ja ha quedat demostrat que les
adjudicacions es van fer de manera
legal. Com que el partit era l’únic
que havia demanat les compareixences, renunciant-hi es va estalviar exposar pesos pesants del partit
en un judici llarg i mediàtic i obligar-los a respondre a preguntes després d’una hipotètica confessió de
Montull que impliqués el partit en
el desviament de diners.
A més dels polítics convergents,
el partit també va renunciar a la declaració d’excàrrecs d’altres formacions, com ara l’exconseller d’Obres
Públiques Joaquim Nadal o l’exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas. Melero també representa l’extresorer
del partit Daniel Osàcar –per a qui la
fiscalia demana set anys i mig de presó–, i va demanar exculpar-lo del delicte de tràfic d’influències, pel
temps que el cas ha trigat a jutjar-se.
L’advocat de l’exdirectiu de Ferrovial Pedro Buenaventura –el penalista Cristóbal Martell– també va al·legar la prescripció, alhora que inten-

01. Fèlix Millet arribant a la primera sessió del judici del Palau de la Música. CÈLIA ATSET. 02. Millet, la seva mà dreta, Jordi
Montull, i la filla del segon, Gemma Montull, seguint la sessió des del banc dels acusats. EFE

tava desmuntar les proves de les
presumptes comissions, mentre que
el lletrat d’un dels assessors jurídics
del Palau, Miguel Capuz, va demanar que els acusats declaressin al final del judici.
Promet sorpreses

Millet, Montull, Osàcar i els altres
tretze acusats van aguantar estoicament la primera sessió tècnica del
judici esperant que a partir de dimecres vinent els arribi més protagonisme. “La setmana que ve serà més

divertit”, augurava Montull en un
dels recessos fent referència al seu
interrogatori.
Abans d’entrar a la sala, Montull
va parlar de manera reservada i amb
posat seriós amb Fèlix Millet. Ara
per ara és una incògnita si Millet podria sumar-se a una hipotètica confessió implicant Convergència o si
preferirà callar. Montull també va
encaixar la mà amb l’extresorer
convergent Daniel Osàcar, que havia arribat tot sol al judici, amb un
diari sota el braç amb el gran titu02
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Jordi
Montull
EX NÚMERO DOS DEL
PALAU DE LA MÚSICA

“Això és molt
avorrit.
La setmana
vinent serà
més divertit”

lar de l’eventual confessió amb lletres ben grosses. Dins de la sala,
Montull va seguir, llibreta i boli en
mà, les intervencions dels advocats.
A Millet se’l va veure més absent.
Als seus 81 anys, l’exresponsable del
Palau va arribar al jutjat en cadira
de rodes, entre una munió de càmeres i micròfons. Ell, aixecant les
mans, preferia no respondre. Només ho va fer a la sortida, quan li van
preguntar pel seu estat de salut: “Ja
ho veus, aquí, en cadira de rodes”.
Tot i l’expectació mediàtica, a l’exterior de la Ciutat de la Justícia l’arrencada del judici va passar inadvertida entre els vianants. Només
alguns preguntaven “Què passa avui
aquí?”, mentre altres periodistes revisaven antigues fotografies per reconèixer la multitud d’acusats i lletrats que desfilaven pels jutjats. El
fiscal Emilio Sánchez Ulled, un dels
protagonistes del judici del 9-N,
també va passar inadvertit al carrer,
igual que la seva cap, Ana Magaldi.
Millet i Montull tornaran avui a la
Ciutat de la Justícia –paradoxalment, una de les obres sota sospita
pel cas Palau– per afrontar una nova
sessió tècnica des de la cadira, com
uns espectadors més. Dimecres que
ve arribarà el torn dels actors principals i qui sap si també el divertiment promès per Montull.e
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Convergència renuncia a sus 36 testigos
para alejar el juicio al caso Palau del 3%
∑ Montull, pendiente de
un pacto con la Fiscalía:
«La semana que viene
será más divertido»
ABC
BARCELONA

La primera sesión del juicio oral del
caso Palau –para tratar cuestiones previas– dejó como novedad la petición
de retirada de los 36 testigos propuestos por parte del abogado de Daniel
Osàcar, extesorero de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC, ahora PDECat), Javier Melero.
De esta manera, si el tribunal accede a la petición, no tendrán que declarar, entre otros, los exconsejeros de
Obras Públicas de la Generalitat Pere
Macias (CDC), Felip Puig (CDC) y Joaquim Nadal (PSC); así como, por ejemplo, Jordi Turull, actual portavoz de
JpS en el Parlamento de Cataluña.
Y tampoco los que fueron secretarios de la consejería, los miembros de
la mesa de contratación de obras públicas de la Generalitat, sus técnicos
y los miembros de administración de
la empresa pública de infraestructuras Gisa durante el tiempo que Macias,
Puig y Nadal fueron consejeros.
En opinión de la defensa de Osàcar
«nadie discute que las obras públicas
estuvieron bien adjudicadas». No es
del mismo parecer el abogado de la
acusación popular, Àlex Solà, quien
apuntó que esta jugada solo intenta
reducir el «peso mediático» del juicio,
pues si en su momento estos testigos
eran esenciales para la defensa de CDC,
«no ha cambiado nada para que ahora no lo sean».
La sesión de ayer también sirvió
para que la mayoría de las defensas
solicitaran la prescripción de los delitos de los acusados –y que, en todo
caso, se les exima de estar presentes
en la parte del juicio oral que no tenga relación directa con cada uno de
ellos–. Melero pidió que se levantase
la acusación de tráfico de influencias
para Osàcar. Sorprendió, así, la posición del abogado defensor de Fèlix Millet al no presentar cuestiones previas
que, tenidas en cuenta, podrían rebajar las solicitudes de su condena.

cas–. La sección 10ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona se vio obligada a adoptar todas las medidas necesarias para el buen funcionamiento de
las 55 sesiones previstas. En lugar del
Palacio de Justicia, el juicio se trasladó al Auditorio de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, adaptado para albergar al gran número de actores (acusados, abogados, acusaciones, prensa
y público acreditados) y exponer por
las pantallas los documentos de las 65
cajas que forman el sumario. El caso
Palau consta de 30.257 folios.
Los principales acusados en la causa, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma
Montull, Rosa Garicano y Daniel

Osàcar, llegaron por separado y acompañados de sus abogados. Millet fue
el último en llegar, lo hizo tarde y en
silla de ruedas. Tiene 81 años y asegura estar «cansado» siete años y medio
después del inicio de la instrucción.

Tirar de la manta
La sesión dio inicio casi una hora después de la cita prevista. Esto permitió
ver –en un aparte en el descansillo de
acceso al Auditorio– cómo departían
Millet y su exlugarteniente, Montull,
acompañados de los abogados del primero. Sobrevuela la intención de Montull de tirar de la manta para llegar a
un acuerdo con el fiscal y reducir la

Algunos de los principales acusados, Felix Millet, Jordi Montull y Gema Montull, ayer en el juicio

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENT

La oposición intentará parar
la «desconexión exprés»
ABC BARCELONA

Gran expectación mediática
Hoy será el turno de las acusaciones,
que responderán a las peticiones de
las defensas. En cualquier caso, el tribunal tiene previsto decidir sobre esto
el 8 de marzo, fecha fijada para las primeras declaraciones de los acusados.
La expectación mediática era máxima al inicio del juicio –en el que se
dirime, sobre todo, el posible saqueo
del Palau de la Música y la financiación irregular de CDC a través del pago
de mordidas a cambio de obras públi-

posible condena a su hija. De hecho,
al salir, tras casi cinco horas de juicio,
Montull padre aseguró: «Esto es muy
aburrido. La semana que viene será
más divertido».
Por su parte, los representantes legales de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB), la acusación popular, rebajaron la petición de condena para Millet
de los 10 años y 8 meses a los 9 años.
Acompañando a los abogados de la
FAVB entraron la diputada autonómica Eulàlia Reguard (CUP), el teniente
de alcalde de Barcelona Jaume Asens
(BComú) y el exdiputado autonómico
David Fernández (CUP).

Los partidos de la oposición en el Parlamento autonómico catalán no dejarán pasar el intento de reforma del
reglamento propuesto por Junts pel
Sí (JpS). La modificación permitiría
tramitar por la vía rápida –sin debate previo en comisión y acotando los
plazos– la llamada ley de Transitoriedad Jurídica con la vista puesta en la
secesión de Cataluña.
Ayer, Miquel Iceta (PSC) pidió por
escrito a la presidenta de la Cámara,
Carme Forcadell, que solicite un in-
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forme a los servicios jurídicos sobre
esta propuesta de reforma reglamentaria, después de que la Mesa condicionara su admisión a trámite a que
JpS reformule su solicitud y explicite que quiere abordar el asunto en
una ponencia conjunta.
Inés Arrimadas (Cs) calificó de «gravísima» la propuesta de JpS y pidió
que se inadmitiera a trámite; una petición que amplió el PSC solicitando
una reconsideración a la Mesa parlamentaria. Más rimbombante se manifestó Lluís Rabell, presidente de

POOL

CSQP, quien aseguró que su grupo
«montará un pollo monumental» durante la tramitación de la reforma
porque consideran «que es contraria
a la democracia».
También instó a una rectificación
la vicepresidenta del Gobierno, preguntada por ello en Madrid. Soraya
Sáenz de Santamaría (PP) indicó que
este tipo de iniciativas desligitiman
a quien las propone porque «no van
a ningún sitio», según informa Efe.
La CUP, por su parte, a través del
diputado autonómico Benet Salellas,
evitó pronunciarse explícitamente
sobre este tema, que calificó como un
«chismorreo», y sobre si su formación apoyará la reforma propuesta
por JpS respondió: «Ni sí, ni no». Eso
sí, no impedirán pasos que crean que
acercan Cataluña a la secesión.

8 ENFOQUE
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Comienza el juicio del caso Palau

«La semana
que viene será
más divertido»
El destino ha hecho que sea una de
las obras públicas en las que se
investiga el pago de comisiones a
Convergència, la Ciudad de la
Justicia, el representativo escenario
de la vista en la que desde ayer se
juzga el expolio del Palau, presunto
centro de operaciones de la financiación irregular de la antigua CDC. En
las cuestiones previas, el abogado
del extesorero de la formación
nacionalista pidió ayer la retirada,
de una tacada, de 36 testigos, un
movimiento táctico con el que trata
de evitar que las primeras figuras
del partido hagan el paseíllo por una
sala en la que se van a airear las
vergüenzas del nacionalismo. «Esto
es muy aburrido, la semana que
viene será más divertido», dijo ayer,
entre irónico y amenazante, Jordi
Montull, mano derecha del expresidente del Palau de la Música,
dispuesto a tirar de la manta y a
contar con pelos y señales cómo se
financiaba CDC a costa de las arcas
de la institución cultural barcelonesa. Montull, que tuvo ocasión de
cruzar algunas palabras con su
antiguo patrón, un Fèlix Millet que
ayer compareció en silla de ruedas,
ha planteado a la Fiscalía una oferta
para delatar a Convergència a
cambio de una sustancial rebaja de
la pena prevista para su hija, la
exdirectora financiera de la entidad
Gemma Montull. Hace unos años,
todo quedaba en casa. Ahora se trata
de no coincidir en la cárcel. [ESPAÑA]

El expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, en silla de ruedas, ayer tras la primera
jornada del juicio por el expolio de la institución que presidió
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Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio por
el caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña.
Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio por el caso Saqueo del Palau de la Música de Cataluña. El que fuera director de la
entidad, Félix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y Convergència, entre otros, se sientan en el banquillo de los acusados por cobrar
comisiones ilegales a través de la entidad.
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, si bien hasta este momenestá cerrada una charla en
d el día 27. La estrategia pasa
anzar la independencia en
mento en que CDC está en
o de mira por la corrupción.
P. 14

Montull avisa a Millet en el juicio al Palau:
«La semana que viene será muy divertido» P. 16
CDC movía a «capricho» las mordidas del 3%
entre las fundaciones y el partido P. 17

El presidente
de Murcia
reiterará hoy
a Ciudadanos
que no dimitirá
Pedro Antonio Sánchez se reunirá hoy con el portavoz de Cs ante
la crisis abierta tras su imputación. El presidente no está dispuesto a dimitir y los naranjas
estudian denunciarle por ir contra la Ley de transparencia. P. 20

PP y PSOE pactan
los cargos para
renovar el Tribunal
Constitucional P. 18

, pero no se retira y
to político» P. 24
P.36
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J. PLANES - Barcelona

Ayer empezó uno de los juicios
más esperados en Cataluña, sino
el que más. Se trata del millonario
expolio de las cuentas del Palau de
la Música, que puede ascender a
más de 30 millones de euros. Los
principales acusados son el ex
presidente de la entidad Fèlix
Millet, y el ex director administrativo Jordi Montull. La Fiscalía pide
la misma pena para los dos: 27
años de cárcel, y de momento se
mantiene.
La causa empezó en 2009 y el
asunto ha tardado casi ocho años
en llegar a juicio. Millet ya calentó el tema estos días, anunciando
que «está jodido», que «va en silla
ruedas», y que le «falla la memoria». Y, efectivamente, no decepcionó, llegando a la Ciuda Judicial
en silla de ruedas, sin abrir la
boca, y con un aspecto muy desmejorado.
Empezó el juicio con las partes
procesales, que durarán hasta
hoy. Millet no declarará hasta el
próximo miércoles, dentro de un
juicio que tiene previstas 55 sesiones, con más de un centenar de
testigos. Lo más importante que
ocurrió en la primera sesión fue lo
que consiguió la defensa de CDC,
nada menos que la renuncia a
declarar de 36 cargos, entre los
que se incluyen los ex consejeros
de Política Territorial –ambos en
en la época de Jordi Pujol– Felip
Puig y Pere Macias, así como uno
de los hombres fuertes ahora del
PDeCat.

REBAJA DE PENA

Aparte de estas eliminaciones de
testigos, en el juicio sobrevoló otro
asunto importante, acaecido en
las últimas horas. Uno de los dos
principales acusados, Jordi Montull, ofreció a la Fiscalía ofrecer
información sobre los supuestos
pagos a CDC a cambio de que se
rebajase la pena de cárcel para su
hija, la ex directora ﬁnanciera del
Palau Gemma Montull, hasta dos
años, por lo que no entraría en
prisión. De momento no hay respuesta por parte del Ministerio
Público.
El juicio se alargará hasta junio
y de momento se focaliza en las
diligencias previas. La oferta de
Montull evidencia dos elementos. Por una parte, demuestra
que supuestamente, teniendo
en cuenta las dos partes del juicio, hay una que queda clara. Los
presuntos pagos de Ferrovial a
CDC, un coste que puede ascender a 6,6 millones de euros, según el ﬁscal. La otra pieza es el
desfalco por parte de Millet y
Montull, que en teoría es de 23
millones, aunque puede ascen-

Millet, ayer, a la salida de la primera jornada del juicio que afecta al Palau de la Música

La defensa de
CDC borra del
juicio a 36 testigos
en el «caso Palau»
El temor a que Montull conﬁese fuerza al
partido a cambiar su estrategia de defensa
der a más de 30 millones.
Otro hecho importante de ayer
fue lo que dijo la defensa del ex
tesorero de CDC Daniel Osàcar,
que pidió la anulación de su condena, que es de entre cuatro y
siete años, porque, a su juicio, el
delito ha prescribido. A falta de
decidir todas estas cuestiones, el
juicio seguirá hoy con las diligencias previas, aunque lo bueno
llegará a partir del miércoles.
Montull, la ex mano derecha
de Millet durante el expolio, aseguró ayer, ante su futura declaración, prevista para el próximo
miércoles, que «la semana que

viene será más divertido».
A la espera de que el 8 de marzo empiecen a declarar los 16
acusados en esta macrocausa, la
defensa de CDC consiguió evitar
36 declaraciones. La renuncia de
estas testiﬁcales, aceptada por el
tribunal, supone en la práctica
que se anularán cuatro días de
declaraciones en el juicio por el
«caso Palau» –del 24 al 27 de
abril–, centrados fundamentalmente en esclarecer los concursos
de obra pública por los que se
sospecha que CDC cobró supuestas comisiones ilegales a través de
Millet y Montull.
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El abogado de CDC y de Osàcar,
Xavier Melero, alegó que renunciaba a estas testiﬁcales por considerar que los concursos para la
adjudicación de las obras investigadas, como la Ciudad de la Justicia, la línea 9 del metro de Barcelona, el revestimiento de la Sèquia
Bellet y un pabellón en Sant Cugat
del Vallès (Barcelona) no son controvertidos ni suponen el objeto
del juicio.
Los 36 testigos propuestos inicialmente por CDC y Osàcar y que
ﬁnalmente no comparecerán
formaron parte de las mesas de
contratación que adjudicaron
algunos de los proyectos bajo
sospecha, la mayoría de ellos al ser
miembros del consejo de administración de la empresa de obra
pública de la Generalitat Gisa.
La defensa también renunció al
testigo del ex consejero de Política
Territorial durante el tripartito
Joaquim Nadal (PSC) y de la arquitecta Carmina Llumà, cuyo ﬁchaje como alto cargo del consistorio
de Montcada i Reixac (Barcelona)
motivó una condena por tráﬁco
de inﬂuencias a la ex alcaldesa
socialista de la localidad Maria
Elena Pérez y a los ex dirigentes de
ese partido Manuel Bustos y Daniel Fernández. Llumà había sido
citada por su papel como ex secretaria de Política Territorial.

LAS CLAVES
PREVISIÓN

Ayer y hoy el juicio se
centrará en las
diligencias previas, las
partes procesales. De
momento, se
mantienen las penas.

MILLET

Declarará el miércoles.
Ayer compareció en el
juicio en silla de ruedas
y sin mediar palabra.
Actitud hostil hacia los
periodistas.

PETICIONES

La más importante, de
momento, fue que 36
testigos no acudan al
juicio, y lo consiguió la
defensa de la formación
CDC.

LAS
FRASES
DEL DÍA
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Shooting

El expresidente del Palau de la Música Félix Millet, a su llegada a la Ciudad de la Justicia, donde comenzó el juicio por el saqueo de la institución que dirigía

Toque de
retirada
Toni
BOLAÑO

Después de una instrucción de nada
menos que ocho años, arrancó el juicio
del «caso Palau» y, como no podía ser
menos, lo hizo con retraso. El principal saqueador confeso de la joya de
la cultura catalana, Félix Millet, llegó
tarde en su silla de ruedas y los preliminares del macrojuicio hicieron el resto

para que la sesión se iniciara con casi
una hora de demora sobre lo previsto. La sesión fue muy aburrida, pero
la semana que viene la cosa promete.
Jordi Montull, el segundo saqueador
confeso, con su intención de cantar la
«parrala», ha desatado las alarmas en
Convergència. Su abogado ha tocado
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retirada. 36 testigos han huido a los
cuarteles de invierno para no quedar
con el culo al aire ante las revelaciones
de Montull. Las huestes de la defensa
están tan afectadas que el abogado de
Ferrovial pidió la destrucción de pruebas. Millet ni se inmutó. Solo observaba.
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A los cuatro vien

GEMMA

Ma

Lo
de

La hija del oasis catalán no
quiere envejecer en la cárcel

G

EMMA es solo una muchacha cuando llega a directora del Palau de la Música de Barcelona. Allí mandan al alimón papá Montull y su amigo y socio, Félix Millet. Ambos,
colegas de correrías de Jordi Pujol, crean una fundación que –atención a la granujada– en teoría recibe dinero de los empresarios para, entre otros, el
Orfeón, pero hasta 25 millones son desviados a los
bolsillos de los fraternales Montull y Millet y a las
arcas del partido que todo lo podía en Cataluña: Convergència. Lo peor es que mientras la fundación obtenía, a cambio de licencias de obras, billetes «pa
asar» una vaca (el vocabulario de los chorizos llega
a ser universal), el pobre Orfeón no tiene ni para bocadillos y se ve obligado a suspender algunas giras
por falta de recursos. La habilidad para el descuido
unía a los socios con el gran padre de la patria catalana, el boss Jordi, entonces callado como un muerto sobre sus pulsiones independentistas, con la sordina añadida de la suculenta financiación que recibía el nacionalismo de los Gobiernos de España.
Por aquellos días, la familia Pujol ya guardaba
en Andorra 140 milloncejos de la herencia del abuelo Florenci que, pese a la reconocida falta de interés familiar por aquella propinilla que olvidaron declarar durante 30 años, logró ser multiplicada por
cinco. Tiempo de vino y rosas para los entrañables
compañeros de juergas financieras. Y para sus proles. Los siete del presidente de la Generalitat no pierden comba y saquean Cataluña como si no hubiera
un mañana. La hija de Montull se instala en el Palau como directora financiera y desde ese día nada
ve, nada oye, nada sabe del trasiego de pasta que circula por el despacho de papá. En el caso de Gemma
no hizo falta que saliera el dinero por la ventana
para que llegara el amor. El exfuncionario y auditor
del consorcio del Palau, Enric Fernández, se convierte en su pareja amantísima. Comparte con ella
la falta de agudeza visual y auditiva porque, al correr de los años y cuando es preguntado por la Justicia, declara que «la asociación del Orfeón no estaba bajo control» al tratarse de una entidad privada.
Es más, con una admirable largueza, apunta que si
se hubieran auditado sus cuentas podrían haberse
detectado las irregularidades. A mí (a él) que no me
miren porque no tenía todos los datos para fiscalizar. En la línea de su mujer, que le dijo al juez que a
ella «no le pagaban por pensar». Que en el cásting
de Gran Hermano puntúen problemas cognitivos
similares a los que sufría esta pareja tiene un pase,
pero que una institución pública como el Palau los
contratara por su talento resulta estupefaciente salvo que el principal salvoconducto fuera el libro de
familia, consagrado por los Pujol como el mejor currículum para hacer negocios ilícitos en Cataluña.
Luego vendrían el registro policial, las pruebas
sobre el saqueo confeso del Palau, la imputación al
padre y a la hija, las fianzas para no entrar en la cárcel y, finalmente, la perspectiva de que papá Montull pacte con la fiscalía levantar las alfombras donde también Artur Mas guarda toneladas de ácaros.
Y todo, todo, para evitar que Gemma, la hija del oasis catalán, vea encanecer su rubio cabello en prisión y se pierda «el procés», que jalean aquellos a
los que su padre se dispone a delatar.
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Financiación de Convergència

Cuando todo era
bueno para el convento
Para la antigua Convergència, cualquier obra
pública era buena para sacar tajada y mordida.
Ni siquiera le hicieron ascos al Plan E, aquella
iniciativa con que el Gobierno de Rodríguez
Zapatero trató de contener, con mejores
intenciones que resultados, la sangría del
desempleo en el sector de la construcción tras
el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es
precisamente un aparcamiento municipal,
financiado con fondos de este plan de obras
municipales, con el que arranca el sumario de
un caso que revela los pocos escrúpulos de una
organización que se aprovechó incluso de la
situación crítica de miles de parados.

CARTAS
AL DIRECTOR
El respeto
a la coherencia
Uno de los mayores avances que
como sociedad hemos logrado
es el respeto. Hoy en día se
predica el respeto al medio
ambiente, a los animales, a todo
tipo de ideas, a la autodeterminación y hasta a que un infante
tenga capacidad de decisión
sobre su propia vida.
Pero nadie contempla que la
religión católica merezca el
mínimo respeto. Para la
sociedad de hoy en día un perro
es más digno de respeto que los
sentimientos religiosos de toda
una comunidad. Defendemos el
respeto a las ballenas, pero
hasta un concejal del PP de
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Gran Canaria considera
imponente blasfemia oc
en la Gala Drag Queen n
importancia.
Defendemos el respet
ideas y lo olvidamos al h
religión. Respetemos, sí
respetemos la coherenc
FERNANDO CORTÁZAR
MADRID

Acampadas en S

Resulta difícil de entend
acaso no tanto?– que qu
dieron a conocer y alcan
popularidad acampando
durante una larga tempo
la Puerta del Sol de Mad
ahora permitan que se m
unas activistas contra la
violencia machista por i
en dicha plaza unas carp
resguardarse del frío y la
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De la justícia exprés a la justícia cargol

S

IS mesos van transcórrer entre que Bernard Madoff
–l’estafador més gran de la història– va ser detingut
per la policia de Nova York i va entrar en una presó
de Carolina del Nord. El frau es va elevar a 50.000
milions, la condemna va ascendir a 150 anys. En el cas Palau,
han passat gairebé vuit anys d’ençà que la Fiscalia va presentar una querella per desviar fons del Palau de la Música i tot
just s’ha iniciat el judici contra Fèlix Millet, Jordi Montull i
14 persones més. El saqueig va pujar a 34 milions d’euros i
CDC se’n podria haver beneficiat. De la justícia exprés a la
justícia cargol.
El judici promet jornades emocionants. Les primeres
hores no han donat per a gaire cosa més que per resoldre
qüestions tècniques. El millor va ser la frase de la tarda de
Montull, l’ex-número dos del Palau, que ha negociat amb el
fiscal confessar les comissions a Convergència per salvar la
seva filla Gemma, que va ser directora financera de la institució musical. Montull va dir als periodistes: “La setmana que
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INTERNACIONAL

Deslliureu-nos del mal
La irlandesa Marie Collins
anuncia que abandona la comissió pontifícia sobre abusos a
menors perquè se sent frustrada
per l’escassa col·laboració de
destacats membres de la cúria
per evitar nous casos de pederàstia. PÀGINA 11
POLÍTICA

La bicicleta ginebrina
Iñaki Urdangarin compareix
per primer cop davant de l’autoritat judicial suïssa per firmar la
llibertat provisional. PÀGINA 17

ve serà més divertida”. Una expressió que remet a Pep Guardiola el seu primer any com a entrenador, quan es va presentar amb la plantilla la temporada 2008-2009 i va dir a l’afició:
“Cordeu-vos els cinturons, ens ho passarem bé”. La justícia,
com el futbol, requereix tàctica i estratègia, i, al final, hi ha qui
se’n surt eufòric i qui no sap explicar el que ha passat.
Les fotos del primer dia se les va emportar Fèlix Millet
amb cadira de rodes, encara que es va poder aixecar per ocupar el lloc assignat. Millet, amb el seu millor rostre de Mister
Scrooge, va dir a la premsa: “Ja ho veuen, aquí amb cadira de
rodes”. Vint-i-quatre hores abans l’havíem sentit lamentarse que estava fet una porqueria, que no podia caminar i “que
desitjava que s’acabés d’una vegada aquesta tortura”, com si
no l’hagués començat ell.
Millet intenta aparèixer com
un desmemoriat i Montull ha
recuperat la memòria. El Palau
espera les àries dels seus tenors.

EDITORIALS

CULTURA

Normes i guardons

Cineastes fraterns

L’acceleració legislativa amb
què Junts pel Sí i la CUP busquen proclamar la independència de Catalunya; i l’important
premi d’arquitectura concedit a
l’estudi català RCR, de Rafael
Aranda, Carme Pigem i Ramon
Vilalta. PÀGINA 20

Els directors belgues Jean-Pierre i Luc Dardenne presenten a
la Filmoteca de Catalunya una
retrospectiva de la seva trajectòria cinematogràfica, que suma
disset títols en els quals s’inclou
La noia desconeguda, l’última de
les seves pel·lícules, que s’estrena aquesta setmana. PÀGINA 34

OPINIÓ

Terrorisme historicida
Richard N. Haas analitza la
fúria iconoclàstica de l’Estat
Islàmic, que busca “destruir
coses que no considera prou
musulmanes”, com les ruïnes
de Palmira. PÀGINA 22
TENDÈNCIES

Intolerància intolerable
L’associació ultracatòlica Hazte
Oír ha suspès temporalment la
ruta que havia dissenyat amb el
conegut popularment com a
autobús transfòbic per diverses
ciutats espanyoles després que
s’ha conegut la decisió del fiscal
superior de la Comunitat de
Madrid de sol·licitar la prohibició de circular mentre “no es
retirin els missatges discriminatoris”. PÀGINA 27
P.40

Una escola
a la Model
Dins del projecte de transformació de la penitenciaria
de l’Eixample perquè
aculli serveis socials, el
proper setembre començarà
a funcionar als terrenys de
la Model una nova escola
de primària. En el futur, i
d’acord amb les reclamacions
veïnals, s’incorporaran altres
equipaments.

El rei d’Aràbia,
amb la casa a sobre
En la seva visita
de tres setmanes per Àsia, el
rei saudita Salman bin Adbulaziz porta 460
tones d’equipatge i mil
acompanyants

ESPORTS

L’imperi del gol
Els equips de la Superlliga de la
Xina han invertit 388 milions
d’euros en fitxatges, segons el
càlcul de Prime Time Sport,
gràcies a l’impuls empresarial i
governamental amb què el gegant asiàtic pretén convertir-se
en una potència futbolística
mundial. PÀGINA 48
ECONOMIA

Mudança a la costa
Iberia obre un procés de consulta amb els membres de les
tripulacions per saber quants
pilots i assistents de vol estan
disposats a traslladar-se a viure
a Barcelona per operar els vols
low cost de llarg radi del grup
IAG. PÀGINA 55
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Sota l’ombra de la corrupció

El Direct
ANÀLISI
Enric Juliana

ANA JIMÉNEZ

L’exdirector administratiu del Palau amb el seu advocat, Jordi Pina, surten de la Ciutat de la Justícia

Jordi Montull, i la seva promesa de dir-ho tot dimecres vinent, va
emportar-se l’atenció de tothom en el primer dia del judici del Palau

La setmana que ve
serà més divertida
TONI MUÑOZ
Barcelona

J

ordi Montull és una mina
per als periodistes i ahir en
la primera sessió del judici
no va decebre ningú. Buida
el pap cada vegada que en té oportunitat i s’expressa amb la mateixa
desimboltura amb que carregava
factures personals al Palau de la
Música. Ell va ser l’autor d’una de
les grans frases que deixa aquest
llarg procediment judicial: “Jo no
he matat Kennedy”, una expressió
que Montull pronunciava amb un
punt d’indignació a la sortida d’una
declaració judicial després que fiscal el sotmetés a un dur interrogatori. “Aquest fiscal vol que diguem
el que ells volen sentir”, va reblar
aleshores. Un altre hit va ser
“M’handeixatlesparetsblanques”,
pronunciada per Fèlix Millet després que la policia li requisés les
obres d’art per cobrir part dels diners del saqueig. Ahir Montull, just
quan abandonava la sala després de
cinc hores de sessió farcides de tecnicismes jurídics, es va sincerar a
un petit grup de periodistes: “Això
d’avui és molt avorrit, la setmana
que ve serà més divertit”. L’advertència la va llançar amb un mig
somriure sabedor que la setmana
que ve tindrà tots els ulls posats en
ell per si decideix deixar al descobert les comissions il·legals a CDC
enl’últimintentperevitarquelasevafillaacabialapresó.L’exdirector
administratiu de l’entitat va abandonareljudici ambaquestairesimpàtic, despreocupat, que l’ha caracteritzat durant tota la instrucció.
Caminava mig coix i atesa la seva
lentitud motriu va optar per marxar sense esperar el seu advocat,
Jordi Pina.
Laprimerasessiódeljudicivaestarembafadad’unairedecadent.La
dilació del procediment judicial ha

deixat cicatrius en tots els acusats.
Fèlix Millet va ser en qui més es va
accentuar aquest fet. Va arribar a la
Ciutat de la Justícia en cadira de rodes, una cadira que empenyia un
dels seus assistents, diferent del qui
l’havia acompanyat en les seves últimes aparicions públiques. En David, el seu cuidador, també es recupera d’una operació d’esquena. El
que dèiem, que tothom ha envellit.
L’expresident del Palau de la
Música va travessar el núvol de càmeres que l’esperaven a l’entrada
sense moure ni un múscul, amb la
LES ÚNIQUES PARAULES

–Com es troba, senyor
Millet?
–Aquí, en una cadira
de rodes
FREDOR

Millet i Montull no
van intercanviar cap
paraula durant les
cinc hores de judici
cara pansida i consumit pel pas del
temps. Durant la sessió Millet. com
a principal acusat. es va asseure al
lloc més pròxim al tribunal. Es va
aixecar de la cadira en un exercici
titànic i va aconseguir aterrar a la
butaca. Tants anys esperant a veure
els saquejadors confessos al banc
dels acusats i finalment no hi havia
banc. Els acusats, igual que la resta
del públic, es van col·locar a les butaques de color vermell de l’auditori de la Ciutat de la Justícia on se celebra el macrojudici. Hi havia setze
llocs habilitats per als processats,
però ahir s’hi va colar un de nou
amb qui ningú comptava: l’assistent de Millet. El jove es va asseure
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entre els acusats, en un gest poc habitual,darrerel’expresidentdelPalau per si en algun moment havia
d’acompanyar-lo al lavabo, com va
succeir un parell de cops.
A la sortida, els periodistes van
tornar a insistir.
–Com es troba, senyor Millet?
–Aquí, en una cadira de rodes.
Els periodistes es van quedar parats, sense saber si Millet s’havia
confós i havia respost el lloc on es
trobava en comptes de quin era el
seu estat de salut. L’altra possibilitat per entendre la resposta era que
ell mateix considerés que el fet
d’estar en una cadira de rodes ja era
indicatiu del seu estat de salut. En
qualsevol cas, l’expresident va seguir la sessió petrificat. Ni un gest,
ni un intercanvi de paraules amb el
seu soci al Palau. I això que l’ocasió
es prestava a comentar la jugada.
Les qüestions prèvies amb que
s’inicien els judicis és el tràmit més
feixuc. Els advocats realitzen unes
exposicions carregades de vocabularitècnic.Iaixò encarapotsermés
difícil d’entendre si falla la megafonia. Les interrupcions i els talls dels
al·legats van ser una constant. El
discurs florit del prestigiós advocat
Cristóbal Martell quedava entretallat per la fallida de les comunicacions. La jutgessa va haver d’intercedir en més d’una ocasió per demanar al ponent en qüestió que fes
servir el micròfon del seu company
de l’esquerra, i si tornava a fallar,
doncseldeldeladreta.Enaltrescasos el problema no era micròfon sinó que la destresa d’alguns lletrats
a l’hora de fer servir el vocabulari
jurisprudencial és inversament
proporcional a la seva capacitat per
no prémer el botó d’encendre i apagar el micròfon. Tot i això, si atenem a la recomanació de Jordi
Montull, tot apunta que la setmana
que ve, amb la seva declaració, serà
força més divertit. 

La majoria parlamentària catalana està a punt d’erigir-se
en Directori. La pretensió
d’aprovar la llei clau del procés independentista –llei de
transitorietat jurídica– mitjançant la restricció dels
drets dels diputats de l’oposició constitueix un salt qualitatiu que no pot deixar indiferent ningú. Som davant un
moviment que altera tot el
relat polític del sobiranisme
català des que va començar
a créixer exponencialment
la tardor del 2012, empès
per la crisi econòmica, accelerat per la mobilització cívica i pacifica de centenars
de milers de persones i estimulat pel punt de referència
escocès.
El tauler està a punt de
trencar-se. El moment crític
arribarà abans del mes de setembre. La situació és d’una
gran complexitat i l’estrès
s’està apoderant del grup dirigent català, en què en
aquests moments conviuen
cinc centres de decisió amb
interessos diferents: la presidència de la Generalitat (que
té a les mans les principals
palanques), Artur Mas i el seu
cercle de confiança, la nova i
jove direcció del Partit Demòcrata Europeu Català (exCDC), la direcció d’Esquerra
Republicana, ara molt cohesionada, i els fraticelli de la
CUP, la unitat de la qual ha
estat salvaguardada aquests
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Descàrrega elèctrica entre dos pols, experi

últims mesos per Quim Arrufat, un dels seus dirigents
més competents. Les descàrregues elèctriques entre
aquests cinc pols, com si es
tractés d’un experiment del
mític Nikola Tesla, determinaran en bona mesura l’evolució dels esdeveniments els
pròxims mesos. No serà fàcil
d’explicar.
Anem al punt fonamental.
La majoria parlamentària sobiranista vol actuar com a Directori en el moment decisiu.
No és una anècdota, ni una
astúcia mal executada pel diputat Jordi Turull, president
del grup parlamentari de
Junts pel Sí. És alguna cosa
més. És una novetat política
important, que mereix ser
analitzada fredament, sense
l’abús d’adjectius qualifica-
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“La setmana que ve serà més divertida”. Jordi Montull ha arrabassat el protagonisme del judici del Palau al seu
excap, Fèlix Millet, que va aparèixer en cadira de rodes. Montull va anunciar que la setmana que ve revelarà pagaments a CDC

Montull assenyalarà l’extresorer de CDC
en el cobrament de comissions del Palau
 Convergència renuncia a citar exconsellers com a testimonis arran de la confessió de l’exdirectiu
L’inici del judici sobre l’espoli
del Palau de la Música es va centrar ahir en l’anunciada confessió de Jordi Montull, número

dos de Fèlix Millet a la institució.
Per aconseguir que es rebaixi la
petició de pena a la seva filla i no
hagi d’entrar a la presó, Montull
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preveu explicar la presumpta
desviació de comissions del Palau a Convergència. Hi implicarà
l’extresorer del partit, Daniel

Osàcar, i en principi no passarà
d’aquí i no donarà més noms sobre altres dirigents de Convergència. POLÍTICA 13 i 14
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Política
Sota l’ombra de la corrupció

La confessió dels Montull apuntarà a
l’extresorer de CDC amb les comissions
NINOTS

El partit renuncia a 36 dels seus testimonis de defensa, entre els quals càrrecs i exconsellers

TONI
BATLLORI

L A C RÒ N I CA
Santiago Tarín
Barcelona

Al Palau de la Música, ahir, es
va sentir la sonata Primavera, de
Beethoven, interpretada per
la violinista Viviane Hagner. A la
Ciutat de la Justícia, també ahir,
es va aixecar el teló d’un nou acte
de l’obra L’espoli, firmada per Fèlix Millet i Jordi Montull, amb
l’inici del judici pel saqueig de la
institució cultural. Es tracta
d’una peça que ha canviat radicalment de ritme, ja que ha transcendit que Montull i la seva filla
reconeixeran que es van desviar
diners a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), una
confessió que s’aturarà en l’extresorer del partit, Daniel Osàcar,
company del banc dels acusats.
De moment aquesta acceleració
ja ha tingut les primeres conseqüències: tant Osàcar com CDC
han renunciat a 36 testimonis de
la seva defensa, entre els quals hi
ha antics consellers, com Felip
Puig i Pere Macias, i càrrecs en
actiu, com Jordi Turull.
La primera sessió del judici a
l’Audiència de Barcelona es va
dedicar al fet que les diferents
parts presentessin les seves qüestions prèvies, un tràmit confús
per als llecs però important per
als lletrats, per si s’admet algun
dels seus raonaments, i fins i tot
pensant ja en un recurs de la sentència. Els que més es van esforçar en aquesta jornada van ser les
defenses de Ferrovial i d’antics
subcontractats pel Palau, que es
van centrar en l’atípica atribució
d’uns delictes i en la prescripció
d’altres. Ni els advocats de Millet
ni els dels Montull no van posar
sobre la taula gaires arguments.
Sobretot perquè el quid de la
qüestió es veurà dimecres que ve,
quan comencin a declarar els
acusats. En aquest moment, l’eix
d’aquest judici gravita al voltant

EFE

Fèlix Millet, en primer pla, i Jordi Montull al banc dels acusats a la Ciutat de la Justícia

del possible acord entre els Montull, pare i filla, amb la Fiscalia,
que consistiria a acceptar els fets
a canvi d’una reducció substancial de la condemna, en especial
per a ella.
L’escenificació seria la següent: Gemma Montull serà cridada a declarar davant el tribunal, i reconeixerà que el Palau de
la Música va servir com a intermediari per a la desviació de diners de Ferrovial a CDC. Després, el seu pare, que va ser la mà
dreta de Millet, confirmarà la
seva declaració. Finalment, en
les seves conclusions definitives,
al final de la vista, la petició de la
Fiscalia Anticorrupció passaria
de 26 anys a dos, més un altre any
per un delicte fiscal substituïble
per una multa. És a dir, una condemna que no suposa l’ingrés a
presó de Gemma Montull.

La implicació de CDC s’aturarà
en l’extresorer del partit i exadministrador de la Fundació
CatDem, Daniel Osàcar, el nom
del qual (Daniel) apareix a les
agendes del Palau i que, de fet,
era l’únic interlocutor de Convergència amb qui tractaven
els Montull. No s’espera que se
citin més noms destacats de l’antiga CDC que no apareixen en
la causa.
Tot i així, aquesta confessió
no serà insubstancial: després de
dimecres, aquest cas ja no serà
només el cas pel desfalc al Palau
de la Música, sinó també el del finançament de CDC. N’hi haurà
prou amb l’acusació a Osàcar. Si
hi ha reconeixement dels pagaments, el fiscal saltarà el parapet
de Millet i Montull i arribarà fins
al fons de la qüestió: les comissions al partit a canvi de la conces-
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LES CONSEQÜÈNCIES

La confessió dels
Montull tindrà
repercussions
jurídiques i polítiques
EL CANVI DEL PROCÉS

El judici del cas Palau
es converteix en
el del finançament
irregular de CDC
sió d’obra pública. Curiosament,
una de les que figura a la causa
és la Ciutat de la Justícia, on es
desenvolupen les sessions del
judici, i per la qual van cobrar,
sempre segons la Fiscalia, tant
Millet i Montull (un 1,5% entre

tots dos) com Convergència (un
2,5%). En qualsevol cas, seria la
primera vegada que el finançament il·legal pren cos als tribunals, la primera vegada que algú
reconeix que ha pagat CDC des
que el 2005 Pasqual Maragall va
pronunciar la famosa frase al
Parlament de Catalunya: “Vostès
tenen un problema, i aquest problema es diu 3%”.
Les primeres conseqüències
jurídiques ja s’han deixat veure:
Osàcar i CDC han renunciat a 36
testimonis de la seva defensa, entre els quals hi ha els exconsellers
d’Obres Públiques Pere Macias,
Felip Puig i Joaquim Nadal, i
també altres polítics rellevants,
com Jordi Turull i Joan Ignasi
Puigdollers. Un desistiment
d’una línia de defensa i pot ser
que també per evitar problemes,
perquè amb una confessió sota el
braç l’interrogatori del fiscal als
testimonis, obligats a contestar,
no seria el mateix i haurien d’assumir, fins i tot, riscos processals.
De tota manera, a la llista de testimonis que encara han de comparèixer hi ha noms com Àngel
Colom i Andreu Viloca, que va
succeir Osàcar al partit i a la fundació i acusat en el cas del 3% al
Vendrell, on se l’assenyala com
l’intermediari entre administració i empresaris per al pagament
de comissions. Tampoc no és
possible desestimar que algun altre imputat segueixi el camí dels
Montull, una vegada s’ha obert
aquesta senda. Quant a les repercussions polítiques, segur que
n’hi haurà a partir de dimecres:
caldrà esperar a veure l’abast que
tenen, fins i tot en el Govern de la
Generalitat.
Mentre que ahir al Palau es podia sentir la sonata Primavera, a
la Ciutat de la Justícia es va començar a entonar la cançó L’espoli, a càrrec de Jordi i Gemma
Montull. És la música del banc
dels acusats. Beethoven també
va compondre l’Heroica, però
d’aquesta no en parla ningú.

Inversores Financieros.
Asimismo, la norma integrará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
(ICAC) en la CNMV, que
también tendrá naturaleza de
autoridad administrativa independiente. “Evidentemente la actual CNMC se extinguirá
y el Banco2017
de España
2 Marzo,
continuará realizando su la-

res y seguros”.
entre banca, valores
Finalmente, se desarrollará
y seguros”, explica
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En suma, concluye Econo-

O.J.D.: 37967 mía, “resulta necesario refor-

reordenar el sistema institu- zar la independencia a efectos
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ámbito económico y financie- miento resulta no menos imro” El objetivo es “observar portante para la aludida melas mejores prácticas, tanto en jora de la gobernanza”.

el visto bueno por mayoría
suficiente. Economía
tampoco concreta
cuántos consejeros habrá.
La CNMC tiene ahora
diez y se ha contemplado
que los organismos
principales, sectorial
y competencia,
tengan seis cada uno.

David Casals. Barcelona

La gran novedad del primer
día del juicio del caso Palau,
que arrancó ayer en Barcelona, fue la decisión del abogado
defensor de CDC y de Daniel
Osàcar, extesorero del partido, de pedir la retirada de varias testificaciones que había
solicitado. Entre ellas, los exconsejeros de obras públicas
Pere Macias y Felip Puig, y el
actual presidente de Junts pel
Sí (JxSí) en el Parlament, Jordi Turull.
Según la acusación popular, con esta estrategia de defensa, CDC intenta reducir el
“peso mediático” del primero
de los macrojuicios que debe
afrontar por presunta corrupción y financiación irregular.

Las miradas también estuvieron puestas en el número
dos del Palau de la Música,
Jordi Montull, que ha ofrecido un pacto al fiscal. Está dispuesto a confesar que CDC se
financió irregularmente a
cambio de que una menor petición de pena de prisión para
su hija Gemma, que fue ex directora financiera del Palau.
Al concluir la primera sesión del juicio, Montull pronunció unas enigmáticas palabras que auguran que a lo
largo da vista oral puede pasar
cualquier cosa: “La semana
que viene será más divertido;
esto es muy aburrido”. Es el
día 8 cuando empezarán a
testificar los 16 encausados,
entre ellos él y su hija Gemma.

El fiscal les acusa a todos
ellos de enriquecimiento personal y de articular una trama
para desviar fondos a dos fundaciones ya extintas vinculadas a CDC, que el pasado verano decidió renunciar a su
histórica marca y refundarse
como el Partido Demócrata
Europeo Catalán (PDECat).
Punto de inflexión
Si los Montull confesasen, el
caso viviría un punto de inflexión, ya que hasta ahora, CDC
ha desmentido las acusaciones. Según Fiscalía, las aportaciones que hacía la constructora Ferrovial al Palau no
eran donaciones para financiar actos culturales, sino se
desviaban al partido. Presun-

tamente, correspondían a comisiones a cambio de la adjudicación de dos de las principales obras públicas de la última legislatura de Jordi Pujol
al frente de la Generalitat: la
Ciudad de la Justicia y la Línea 9 del Metro de Barcelona.
El juez accedió ayer a la petición del letrado defensor de
CDC, Xavier Melero, que
también apoyaron las defensas de dos directivos de Ferrovial y la defensa de Miguel
Jiménez de Salinas, contratista del Palau.
Según Melero, en el juicio
no se cuestionan en ningún
momento las adjudicaciones.
Se da la circunstancia de que
este mismo letrado es quien
defiende al expresidente de la
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El caso Palau tendrá menos testigos
políticos a petición de la defensa de CDC

El saqueador confeso del Palau de la Música, Fèlix Millet, ayer.

Generalitat, Artur Mas, en el
juicio por su participación en
la consulta independentista
del 9 de noviembre de 2014.
El presidente del Palau y
saqueador confeso, Fèlix Millet, también fue otro de los
protagonistas de la jornada.
Llegó con retraso y entró y salió con silla de ruedas, y días

atrás, en una entrevista radiofónica, aseguró que su salud
se ha resentido durante los
años que han transcurrido
desde el inicio de la instrucción del caso hasta el inicio
del juicio oral. “Estoy hecho
una porquería”, declaró. Está
previsto que la vista se alargue
durante cuatro meses.
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Féliz Millet, dice que se arrepiente ahora del saqueo
de 28 millones de euros del Palau.
Féliz Millet, dice que se arrepiente ahora del saqueo de 28 millones de euros del Palau. J. Montull podría confesar los presuntos pagos
de comisiones ilegales a convergencia a través del Palau para rebajar la condena a su hija. Veremos si hay o no pacto con el fiscal.
Decl.
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esión aplanándole las maándose unos lotazos de óron la novieta de turno. La
y adulta, ser bellísimo vestio le da la gana, y aún no sé
quiere ser
chico o chica ni
2 Marzo, 2017
porta. Porque es ella. O él.
Una persona singular. Únimo todas. He visto ese cuenuertas afuera, sí. A saber lo
brán sufrido ese cuerpo y
ente y esa casa con esos
s. Pero también he visto a
s con nuez tamaño kiwi y
e regular calibre enterrado
as nalgas. Y a hombres con
barba, pechos de la 120
os al tórax y ovarios de dos
A todos les he visto, y escuY son tan mujeres y hommo Eva y Adán y viceversa.
bamos ya en estas cuando
a calle un autobús fletado
os posesos de la verdad absentenciando que si naces
e, hombre mueres, y si najer, lo serás por los siglos
siglos y los demás no exisrque lo dicen ellos. Puede
alá, sean estos los últimos
os de una especie que ve
u mundo se les va de las
Pero, mientras, aterroridiferente ninguneándolo.
es tan gran noticia que la
les haya parado las pezulerancia cero contra la incia. A veces, en mi infinita
ría, colijo que si su Dios midioso les mandara un hijo
gina o una hija con dos coperdón, testículos, sabrían
ue hablan. Pero luego recuzá le negaran su naturaleso no se lo deseo a nadie.
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La confesión
de Montull
altera la
estrategia de
Convergència
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Dirigentes históricos de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) iban a
declarar como testigos en el
juicio del caso Palau para acreditar que las adjudicaciones
de los Gobiernos de Jordi Pujol se ajustaron a la ley. Pero
el anuncio de que uno de los
principales acusados, Jordi
Montull, va a confesar las comisiones ilegales lo ha cambiado todo. La defensa de Convergència —que presuntamente
obtuvo 6,6 millones en mordidas a través del Palau— renunció ayer a citarlos.
PÁGINA 15
ADEMÁS

Facebook bloquea
páginas y perfiles por
emitir fútbol pirata
Una decena de páginas y perfiles de Facebook que emitían
fútbol ilegalmente han sido bloqueados por la red social. Tenían miles de seguidores. P36

El Pritzker premia a los
arquitectos RCR de Olot P25
Fillon será imputado pero
se resiste a abandonar P8
P.46

Aspirantes a policía caen

CLAUDI PÉREZ, Bruselas
Bruselas presentó ayer su esperado Libro Blanco sobre la futura
Unión Europea. Paradójicamente, lo más interesante de ese ejercicio de prospectiva es la mirada
por el retrovisor: la Comisión hace una inusual y dura autocrítica
sobre su papel en la crisis del último decenio. Hasta ahora, la Comisión se había limitado a corregir
el tiro de las políticas económicas
con algo más de flexibilidad fiscal
y un plan de inversión; nunca había reconocido sus errores de forma tan contundente. “La Unión
ha estado por debajo de las expectativas en la peor crisis financiera, económica y social de la posguerra”, resume el texto.
La Gran Recesión, admite, se
transformó en Europa en una crisis existencial de la que todavía
quedan más que cicatrices. “La recuperación está mal distribuida
entre la sociedad y las regiones.
Solucionar el legado de la crisis,
desde el desempleo de larga duración hasta los altos niveles de deuda, sigue siendo una prioridad”,
apunta Bruselas, consciente de
que el malestar de la ciudadanía
explica fenómenos como el
Brexit. Casi 10 años después, Europa aún no ha recuperado la renta
per cápita previa a la crisis. Y por
primera vez desde la II Guerra
Mundial, subraya, “hay un riesgo
real de que los jóvenes vivan peor
que sus padres”.
PÁGINA 7
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JUICIO POR EL ‘CASO PALAU’
Tras una investigación de ocho años, llega a juicio el expolio del Palau de la Música y la financiación ilegal de CDC.
Uno de los principales acusados prevé confesar el pago de mordidas al partido para salvar a su hija de ir a prisión

Montull: “La
semana que
viene será
más divertido”
Acabada la vista tras cinco
horas, Jordi Montull, cansado,
preguntó al vigilante dónde
estaba el ascensor. La sesión
se centró en cuestiones jurídicas, muy técnicas. El hombre
que fue la mano derecha de
Fèlix Millet no declara hasta
el próximo miércoles. Hablador, hace falta poco para tirarle de la lengua. “Esto es muy
aburrido. La semana que
viene será más divertido”,
afirmó sonriendo en lo que
parece una confirmación de
que va a confesar las comisiones. Una colaboración que
puede librar a su hija Gemma
de la cárcel. En 2011, a propósito de una acusación por fraude fiscal, Montull también
sorprendió con sus declaraciones: “¡Tampoco he matado a
Kennedy!”.
Félix Millet, expresidente del Palau (en primer término), Jordi Montull y su hija, Gemma Montull, ayer al comienzo del juicio en la Ciudad de la Justicia. / EFE

Convergència esconde a sus testigos
por temor a que un acusado confiese
JESÚS GARCÍA, Barcelona
El PDECat quiere evitar, a toda costa, su exposición pública en el caso Palau. Diversos dirigentes históricos de la extinta Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) debían declaEl juicio del Palau de la Música
tiene dos patas: el saqueo de los
fondos de la institución musical
—cifrado en 24 millones— y el pago de comisiones ilegales a Convergència por parte de Ferrovial
(la constructora lo niega) a cambio de la adjudicación de obras
durante el último Gobierno de
Jordi Pujol (1999-2003). El partido figura en la causa, que arrancó
ayer, como responsable civil a título lucrativo. Y su abogado, Xavier
Melero, aprovechó el trámite de
cuestiones previas para anunciar
que renuncia a 36 de los testigos
que había solicitado.
La lista de testigos incluye a
actuales políticos de la formación
nacionalista como Jordi Turull,
presidente de Junts pel Sí en el
Parlamento catalán por el PDECat. Pero también a los dos últimos consejeros de Política Territorial y Obras Públicas del expresident Jordi Pujol: Pere Macias
(1997-2001) y su sucesor, Felip
Puig (hasta 2003). Bajo su mandato se adjudicaron dos de las mayores obras bajo sospecha: la línea 9
del metro y la Ciudad de la Justicia, que, curiosamente, es el escenario donde se celebra la vista
por el caso Palau.
La decisión tiene un claro trasfondo político. Y está íntimamente ligada a la confesión anuncia-

rar en el juicio como testigos para acreditar
que las adjudicaciones de los Gobiernos de
Jordi Pujol siguieron escrupulosamente la
ley. Pero el anuncio de que uno de los principales acusados, Jordi Montull, va a confesar las

comisiones ilegales lo ha cambiado todo. La
defensa de Convergència —que presuntamente obtuvo 6,6 millones de euros en mordidas a
través del Palau— renunció ayer, en la primera sesión del juicio, a citar a los testigos.

Las claves del pacto
con la fiscalía
Salvar a la hija. El objetivo de
Jordi Montull es que el fiscal
rebaje la pena a su hija Gemma de 26 años a 2, lo que le
permitiría evitar la cárcel.
La confesión. Montull acreditará la versión de la fiscalía,
pero no irá más allá ni implicará a otros cargos del partido.
Gemma Montull también
aportará datos.

“Acuerdo criminal”

El papel de Millet. Está por
ver si el expresidente del
Palau y principal acusado,
Fèlix Millet, se suma al pacto.

da por Montull, que supondría
un espaldarazo a las tesis de la
fiscalía. El próximo miércoles está previsto que el ex número dos
del Palau acredite la existencia
de las comisiones ilegales. Montull puede corroborar, por ejemplo,
que el nombre que aparece anotado en la documentación del sumario (“Daniel”) corresponde a
Daniel Osácar, extesorero del partido. También se prevé que dé detalles su hija y exdirectora finan-

damnificado es el partido de Mas.
De confirmarse la confesión, se
abriría un panorama complicado
no solo para la extinta Convergència, sino también para el actual
PDECat, en plena refundación. A
eso se suman los nuevos indicios
del caso 3% que han salido a la luz
en las últimas semanas y que
acreditan, una vez más, el pago
de comisiones a cambio de adjudicaciones. Con una diferencia: que
los hechos del 3% se extienden incluso hasta el verano de 2015.
Entre los testigos a los que ha
renunciado la defensa hay figuras
como Joan Puigdollers o Enric
Ticó. Pero también políticos de
otros partidos, como Joaquim Nadal, exconsejero socialista de
Obras Públicas. La lista incluye,
además, a los responsables de las
mesas de contratación de adjudicaciones públicas. Al ser Convergència la única parte que había
solicitado a todos esos testigos, la
renuncia se hará efectiva.

ciera del Palau, Gemma Montull.
Gracias a esa colaboración, la fiscalía podría rebajar sustancialmente la pena a la mujer: de 26
años a apenas dos. El partido teme que la confesión le deje en
muy mal lugar y complique también el relato de los testigos. Por
eso ha decidido minimizar su presencia en la vista.
Osácar —al que también defiende Melero— es el único cargo
de Convergència implicado penal-
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mente en la causa. Afronta una
petición de siete años y medio de
cárcel. Y es el gran perjudicado
por la confesión de Montull. Ayer,
sin embargo, ambos dieron muestras de buena sintonía. Montull
se le acercó antes de entrar en la
sala y habló con él unos segundos. El extesorero explicó después el encuentro: “Me ha cogido
fuerte, del brazo... Me ha dado un
apretón de afecto”.
Junto a Osácar, el otro gran

La decisión obedece, sobre el papel, a una razón jurídica: la comparecencia de todos ellos no es
necesaria porque la fiscalía no
menciona, en sus conclusiones,
que se haya producido ninguna
irregularidad en los procesos de
adjudicación.
Pese a esa aparente limpieza,
las adjudicaciones fueron ilícitas
por el “acuerdo criminal”, dice la
fiscalía, entre Ferrovial y CDC para garantizar a la constructora un
“caudal de adjudicaciones”. Ferrovial camuflaba como “donaciones” al Palau las mordidas al partido. El importe suponía el 4% de la
adjudicación: el 2,5% iba a parar a
las arcas del partido y el 1,5% restante se lo quedaban los máximos
responsables de la institución musical, Fèlix Millet y Jordi Montull,
como comisión por sus servicios.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 21:00
DURADA : 139

TELE 5

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el caso del saqueo al Palau de la Música, lo
primero que se han escuchado del principal
encausado, Félix Millet, han sido palabras de
arrepentimiento.
En el caso del saqueo al Palau de la Música, lo primero que se han escuchado del principal encausado, Félix Millet, han sido palabras
de arrepentimiento. Tanto Millet como Jordi Montull ya son ancianos, pero aún así se enfrentan a una posible condena de 27 años por
el pillaje en la institución musical que dirigían.

P.48

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA SEXTA NOTICIAS 2º EDICION
DURADA : 151

LA SEXTA

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado el juicio por el caso Palau por
un saqueo de más de 30 millones de euros.
Hoy ha comenzado el juicio por el caso Palau por un saqueo de más de 30 millones de euros. Se sientan en el banquillo Félix Millet y
Jordi Montull. Este último se ha ofrecido para tirar de la manta a cambio de rebajar su condena, y sobre todo la de su hija, para evitar
que entre a prisión. Decl.

P.49

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES VESPRE
DURADA : 170

BTV

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado el juicio por el saqueo del Palau.
Hoy ha comenzado el juicio por el saqueo del Palau. Las partes han presentado las cuestiones previas y destaca la renuncia de CDC a
interrogar a 36 testigos que habían solicitado. Montull podría haber llegado a un acuerdo para incumplar a CDC y evitar la prisión para
su hija. Decl: abogado FACB.

P.50

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : DIVENDRES
DURADA : 749

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Perfil de G.
Perfil de G. Simca de Féliz Mllet que se sentaba hoy en el banquillo de los acusados por el caso del saqueo del Palau. Repaso a su
vida, de dónde viene, cómo se creó el Palau de la Música, la saga familiar.

P.51

PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 81

La2

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El posible pacto entre Montull y el fiscal para evitar
la entrada en prisión de su hija o reducir su pena de
prisión ha estado presente en el primer día del
juicio.
El posible pacto entre Montull y el fiscal para evitar la entrada en prisión de su hija o reducir su pena de prisión ha estado presente en
el primer día del juicio. El acuerdo tendría como precio delatar la financiación ilegal de Convergencia. La defensa de Ferrovial y D.
Osacar han pedido que se retire el delito de tráfico de influencias.

P.52

PAÍS : Spain
PROGRAMA : VESPRE A LA 2
DURADA : 37

La2

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Han pasado 8 años desde el registro en el Palau de
la Música para asistir al juicio a Millet, Montull y el
resto de acusados por el saqueo millonario a uno
de los símbolos de la burguesía catalana.
Han pasado 8 años desde el registro en el Palau de la Música para asistir al juicio a Millet, Montull y el resto de acusados por el
saqueo millonario a uno de los símbolos de la burguesía catalana. Millet llegaba en silla de ruedas al juicio y J. Montull lo hacía con
suhja. Se enfrentan a penas de 26 años de prisión.

P.53

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HERRERA EN COPE (INFORMATIVO)
DURADA : 67

Cadena Cope

dijous, 2 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Juicio del caso Palau de la Música en la Audiencia
Provincial de Barcelona.
Juicio del caso Palau de la Música en la Audiencia Provincial de Barcelona. La defensa de CDC ha solicitado la retirada de las
comparecencias de testigos que había solicitado ante el temor a una confesión de Jordi Montull. El acusado sigue negociando con la
fiscalía.

P.54

Onda Cero

PAÍS : Spain
PROGRAMA : JULIA EN LA ONDA
DURADA : 51

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

'Actualidad'.
'Actualidad'. Sobre el juicio por el caso Palau, ocho años después se sientan en el banquillo Félix Millet y Jordi Montull.

P.55

Cadena Ser

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA VENTANA
DURADA : 139

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado el juicio del caso Palau.
Hoy ha comenzado el juicio del caso Palau. Los acusados han asistido esta misma mañana al juzgado. El ex número 2 del Palau podría
llegar a un acuerdo con la fiscalía para poder reducir su pena y la de su hija. El ex tesorero de Convergencia también se sienta en el
banquillo.

P.56

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 202

RAC 1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado en Barcelona el esperado juicio
del caso Palau después de ocho años de
instrucción.
Hoy ha comenzado en Barcelona el esperado juicio del caso Palau después de ocho años de instrucción. CDC ha renunciado a la
declaración de 36 testigos y las defensas de algunos acusados han alegado que varios delitos han prescrito.

P.57

PAÍS : Spain
PROGRAMA : BTV NOTICIES MIGDIA
DURADA : 200

BTV

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio por el
caso Palau.
Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio por el caso Palau. Jordi Montull y Félix Millet son los principales imputados. El primero está
negociando con la Fiscalía para reconocer los pagos a CDC a cambio de salvar a su hija de prisión. Algunas defensas han pedido la
prescripción de algunos delitos.

P.58

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (MAGAZINE)
DURADA : 201

Catalunya Radio

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión en directo desde la Ciudad de la Justicia
donde hoy ha comenzado el juicio del caso Palau.
Conexión en directo desde la Ciudad de la Justicia donde hoy ha comenzado el juicio del caso Palau. La defensa del extesorero de
CDC, Daniel Osacar, ha renunciado a la comparecencia de 36 testigos.

P.59

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 14 CATALUNYA
DURADA : 375

Cadena Ser

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio del caso
Palau.
Hoy ha comenzado en Barcelona el juicio del caso Palau. CDC ha renunciado a 36 testigos que debían servir para desmontar la tesis
sobre la financiación ilegal del partido. Las defensas de algunos acusados también han alegado que la mayoría de los delitos han
prescrito.

P.60

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 140

TVE1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En la Audiencia de Barcelona ha comenzado el
juicio por el saqueo del Palau de la Música, 8 años
después de que estallara el escándalo.
En la Audiencia de Barcelona ha comenzado el juicio por el saqueo del Palau de la Música, 8 años después de que estallara el
escándalo. Entre los principales acusados, Félix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, quién ha ofrecido un pacto al fiscal. Decl.
Abogado de Daniel Osàcar.

P.61

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 15.00
DURADA : 76

TELE 5

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El del Palau fue el primer proceso de corrupción
que salpicó al nacionalismo catalán.
El del Palau fue el primer proceso de corrupción que salpicó al nacionalismo catalán. Luego vendría el caso del 3%, del que cada día
se van conociendo nuevas revelaciones. La Guardia Civil investiga, y así se refleja en el sumario, que el tesorero de Convergencia
pudo utilizar hasta las obras del Instituto Catalán de Oncología para cobrar comisiones.

P.62

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIVOS T5 15.00
DURADA : 96

TELE 5

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Ha comenzado el juicio que sienta en el banquillo a
Félix Millet y Jordi Montull, los máximos dirigentes
del Palau de la Música.
Ha comenzado el juicio que sienta en el banquillo a Félix Millet y Jordi Montull, los máximos dirigentes del Palau de la Música. Hoy son
dos ancianos de 82 y 76 años que se enfrentan a una condena de más de 27 años de cárcel.

P.63

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS 1
DURADA : 208

ANTENA 3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Ha comenzado el juicio por el "Caso saqueo" del
Palau de la Música de Barcelona.
Ha comenzado el juicio por el "Caso saqueo" del Palau de la Música de Barcelona. Jordi Montull, número 2 de esta entidad, podría
confesar que Convergencia recibió comisiones irregulares, a cambio de que su hija no vaya a la cárcel. En silla de ruedas ha llegado el
principal encausado Felix Millet.

P.64

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 502

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha empezado en la Ciudad de la Justicia el
juicio por el "caso Palau", sobre el expolio del Palau
de la Música y la presunta financiación irregular de
CDC.
Hoy ha empezado en la Ciudad de la Justicia el juicio por el "caso Palau", sobre el expolio del Palau de la Música y la presunta
financiación irregular de CDC. El exdirector del Palau J.Montull negocia una confesión para reducir la pena de su hija G.Montull. Las
defensas del extesorero de CDC D.Osácar y de Ferrovial piden la prescripción de algunos delitos. Decl.C.Martell; J:Montull; M.Mir.

P.65

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 40

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El conseller de Justicia Carles Mundó considera
que sería una mala solución que el ex director del
Palau de la Música y la fiscalía lleguen a un acuerdo
en el "caso Palau" y ha expresado su deseo de ....
El conseller de Justicia Carles Mundó considera que sería una mala solución que el ex director del Palau de la Música y la fiscalía
lleguen a un acuerdo en el "caso Palau" y ha expresado su deseo de que se pueda esclarecer como se devolverá el dinero expoliado
en el Palau de la Música. Decl. Carles Mundó.

P.66

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 231

TVE1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy ha comenzado el juicio por el caso Palau.
Hoy ha comenzado el juicio por el caso Palau. 8 años después se juzgará el expolio que Millet y Montull admitieron llevar a cabo de la
Fundación y la presunta financiación ilegal de CDC. A ellos no los escucharemos hasta la semana que viene. Montull trabaja en un
acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena a su hija a cambio de admitir la financiación irregular de CDC. Decl. Francesc Baltasar;
Jordi Montull.

P.67

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EDICIO MIGDIA
DURADA : 26

RNE-1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Esta mañana, la consellera portavoz del Gobierno
catalán y vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté,
ha afirmado que no tienen miedo de lo que pueda
explicar Jordi Montull en el juicio en relación a la ....
Esta mañana, la consellera portavoz del Gobierno catalán y vicepresidenta del PDeCAT, Neus Munté, ha afirmado que no tienen miedo
de lo que pueda explicar Jordi Montull en el juicio en relación a la financiación de la antigua CDC. Decl.

P.68

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 2
DURADA : 107

CUATRO

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En Barcelona ha comenzado el juicio por el caso del
Palau.
En Barcelona ha comenzado el juicio por el caso del Palau. Un caso de posible financiación ilegal en CDC. Posiblemente el caso más
grave de corrupción en Cataluña. Los responsables del Palau están acusados de desviar millones de dinero. Montull amenaza con
testificar para reducir su pena y la de su hija.

P.69

Onda Cero

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 156

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El juicio del caso Palau ha comenzado.
El juicio del caso Palau ha comenzado. Fèlix Millet y Jordi Montull se enfrentan a partir de hoy a un macrojuicio en el que el fiscal pide
para ellos una pena de prisión de más de 27 años por el expolio del Palau. Servirá también para dirimir si CDC se financió de forma
irregular utilizando el Palau para cobrar comisiones de Ferrovial a cambio de adjudicarles obra pública. Montull negocia un pacto con la
Fiscalía para rebajar la pena de su hija a cambio de confesar la financiación de CDC. Decl. Neus Munté.

P.70

PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA SEXTA NOTICIAS 1º EDICION
DURADA : 196

LA SEXTA

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Comienza el juicio por el saqueo del Palau de la
Música de Barcelona que superó los 30 millones de
euros y por el que están siendo juzgados Félix
Millet, Jordi Montull y Daniel Osácar.
Comienza el juicio por el saqueo del Palau de la Música de Barcelona que superó los 30 millones de euros y por el que están siendo
juzgados Félix Millet, Jordi Montull y Daniel Osácar. Montull está dispuesto a colaborar si su hija evita la cárcel. Decl. Carlos Quíez;
Joan Coscubiela; F. Millet.

P.71

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (MAGAZINE)
DURADA : 101

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Montserrat Mora , colaboradora del programa,
explica como ha ido hasta ahora la primera jornada
del juicio del "caso Palau".
Montserrat Mora , colaboradora del programa, explica como ha ido hasta ahora la primera jornada del juicio del "caso Palau".

P.72

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 372

Catalunya Radio

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy el caso Palau ha llegado a juicio, 8 años
después de que los Mossos entrasen a registrar el
Palau de la Música y Fèlix Millet saliese por la
puerta de atrás.
Hoy el caso Palau ha llegado a juicio, 8 años después de que los Mossos entrasen a registrar el Palau de la Música y Fèlix Millet
saliese por la puerta de atrás. Hoy Millet y Jordi Montull se han sentado en el banquillo de los acusados en la Ciudad de la Justicia de
Barcelona. No declararán hasta la próxima semana, pero Montull ya ha añadido expectación al juicio porque ha propuesto a la Fiscalía
inculpar a CDC a cambio de que su hija, que también está acusada, no vaya a prisión. Decl.

P.73

PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS CUATRO 1
DURADA : 139

CUATRO

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy comienza el juicio por uno de los mayores
casos de corrupción en Cataluña: el expolio al
Palau de la Música.
Hoy comienza el juicio por uno de los mayores casos de corrupción en Cataluña: el expolio al Palau de la Música. Cargaron a sus
cuentas bodas, enchufes, grifos o un ascensor privado y así hasta 30 millones de euros. A pesar de eso la Fiscalía estudia pactar con
uno de los acusados, Jordi Montull, a cambio de reducir la pena de su hija.

P.74

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 289

RAC 1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hace 8 años Fèlix Millet publicó su confesión en
"La Vanguardia" sobre el saqueo del Palau.
Hace 8 años Fèlix Millet publicó su confesión en "La Vanguardia" sobre el saqueo del Palau. Hoy comienza el juicio del caso y lo hace
con un giro novelesco. Uno de los principales acusados, Jordi Montull, negocia contra reloj un pacto con la Fiscalía para salvar a su
hija Gemma. El acuerdo implicaría que Montull cuente cómo se traspasaba dinero a CDC a través del Palau de la Música. Decl. Josep
Rull; Fèlix Millet.

P.75

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 62

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión con la Ciudad de la Justícia, donde llegan
algunos de los encausados en el "caso Palau".
Conexión con la Ciudad de la Justícia, donde llegan algunos de los encausados en el "caso Palau".

P.76

TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 298

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy empieza el juicio del "caso Palau".
Hoy empieza el juicio del "caso Palau". J.Montull, principal implicado junto a F.Millet, estaría negociando una confesión con el fiscal a
cambio de una rebaja de la pena de su hija G.Montull, también acusada. Podría explicar detalles sobre la financiación irregular de CDC
a través de comisiones de Ferrovial.

P.77

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 137

8TV

dimarts, 28 de febrer de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jordi Montull, la mano derecha de Fèlix Millet, uno
de los dos acusados que se sentarán en el
banquillo de los acusados mañana al inicio de la
vista por el caso Palau, ha ofrecido a la Fiscalía su
....
Jordi Montull, la mano derecha de Fèlix Millet, uno de los dos acusados que se sentarán en el banquillo de los acusados mañana al
inicio de la vista por el caso Palau, ha ofrecido a la Fiscalía su colaboración para argumentar y aprobar pruebas del cobro e comisiones
por parte de CDC a través de la trama del caso Palau a caso de la rebaja de las penas que se puedan pedir para él y, especialmente
para su hija, para quien se piden 26 años de prisión.

P.78

PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 200

Catalunya Radio

dimarts, 28 de febrer de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jordi Montull está negociando con la fiscalía a un
día para que empiece el juicio por el caso Palau.
Jordi Montull está negociando con la fiscalía a un día para que empiece el juicio por el caso Palau. Ofrece explicar todo sobre el expolio
al Palau y la supuesta financiación de CDC a cambio de que su hija no vaya a prisión. Decl. Álex Solà; Neus Munté.

P.79

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA
DURADA : 149

8TV

dimarts, 28 de febrer de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La reflexión de Josep Cuní: Montull ha ofrecido a la
Fiscalía su voluntad de acusar a CDC de
financiación irregular a través del caso Palau a
cambio de una rebaja de la condena a su hija.
La reflexión de Josep Cuní: Montull ha ofrecido a la Fiscalía su voluntad de acusar a CDC de financiación irregular a través del caso
Palau a cambio de una rebaja de la condena a su hija. Los ciudadanos tenemos el derecho a exigir la verdad, tanto por la vía judicial
como por la política. No puede ser que se espere que la Justicia aclare a beneficio de unos el caso Palau y sea la Justicia a la que no
podemos creer por el 9-N. Decl. Felipe Puig.

P.80

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 218

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy empieza el juicio del "caso Palau", que juzga el
expolio de mas de 23 millones del Palau de la
Música.
Hoy empieza el juicio del "caso Palau", que juzga el expolio de mas de 23 millones del Palau de la Música. J.Montull, principal implicado
junto a F.Millet, estaría cerrando un pacto con el fiscal para explicar detalles sobre la financiación irregular de CDC en el marco de esa
trama a cambio de rebajar la pena de su hija, también acusada. Decl. abogado acusación popular FAVB.

P.81

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 803

Catalunya Radio

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión en directo desde la Ciudad de la Justicia
donde hoy comienza el juicio del caso Palau
después de ocho años de investigación.
Conexión en directo desde la Ciudad de la Justicia donde hoy comienza el juicio del caso Palau después de ocho años de
investigación. Se juzga el expolio del Palau y la presunta financiación irregular de CDC a través de la institución. Los principales
acusados son Félix Millet y Jordi Montull.

P.82

PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 126

Catalunya Radio

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy arranca el juicio del caso Palau después de
ocho años de investigación.
Hoy arranca el juicio del caso Palau después de ocho años de investigación. En las últimas horas Jordi Montull está negociando con la
Fiscalía una rebaja de la pena para su hija Gemma Montull a cambio de desvelar todo sobre el expolio al Palau y la supuesta
financiación ilegal de CDC.

P.83

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ANTENA 3 NOTICIAS DE LA MAÑANA
DURADA : 105

ANTENA 3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy comienza en Barcelona el Caso Palau, una
trama en que se mezcla el saqueo de la institución
por parte de sus responsables con el cobro de
comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y
ocurrió ....
Hoy comienza en Barcelona el Caso Palau, una trama en que se mezcla el saqueo de la institución por parte de sus responsables con
el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas y ocurrió durante el Gobierno de los Pujol. Uno de los acusados está
negociando su confesión.

P.84

PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 147

TV3

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Conexión con la Ciudad de la Justícia, donde hoy
empieza el juicio por el "caso Palau".
Conexión con la Ciudad de la Justícia, donde hoy empieza el juicio por el "caso Palau". Han entrado ya a la Ciudad de la Justicia el ex
numero 2 de F.Millet J.Montull, su hija, el ex tesorero de CDC D.Osácar y el fiscal anticorrupción, entre otros.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 42

RAC 1

dimecres, 1 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy comienza el juicio por el caso Palau, 7,5 años
después del 23 de julio de 2009 cuando los Mossos
entraron en el Palau de la Música para averiguar si
Fèlix Millet y Jordi Montull habían desviado ....
Hoy comienza el juicio por el caso Palau, 7,5 años después del 23 de julio de 2009 cuando los Mossos entraron en el Palau de la
Música para averiguar si Fèlix Millet y Jordi Montull habían desviado dinero de la institución a sus bolsillos. El juicio comienza con una
importante novedad: Jordi Montull negocia con la Fiscalía delatar a CDC a cambio de que su hija no entre en prisión.
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