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El barRono
BrynTerfel, en unmomento
del concierto
en el Palaude la M,~sica.

Entre dioses, zares y demonios
E1baritonoBrynTerfel triunfa en su debuten el Palau
JAVIER
P~REZSENZ,Barcelona
Ensu debut en el Palau, el famoso
bajo-barltonogal~s B~ynTerfel s61o necesit6 un minutopara meterseal pfiblicoen el bolsillo, el viernes pasado,con su irresistible carisma vocal y esc~nico. Tras 19
afios de ausencia --debut6 en
1999con un recital en el Liceo y
lamentablemente afin no ha actuado en una 6pera en Barcelon~ su regreso fue triunfal. Cant6 con desbordante expresividad
arias y escenas de 6peras y musicales y se aduefi6de la escena con
las armas de un gran showman,
acompafiadosin demasiadobrillo
pot Gareth Jones al frente de la
Orquesta Gulbenkian y el Orfe6
Catalhy el Cor Jove.
Terfel derroch6 humanidad,
generosidadlirica y talento vocal
en un programacentrado en algunos de sus papeles mils emblemfiticos. Abri6la galeria con un de-

moniode armastomar, Mefistofele, de Arrigo Boito, con toques de
humory silbidos tan impactantes
comosu incisiva dicci6n. Nohay
barrera capaz de frenar la humanidad, vis c6micay saludablehistrionismo de un cantante que respira y transmite teatralidad. Brome6con el pflblico, recordandola
atm6sfera del Liceo y su lejano
debut, en 1990, en el Festival de
Peralada, en un montaje de Sansdn y Dalila, de Salnt-Sa/~ns, con
Jos6 Carreras. Y con muchagracia, se coloc6 un relleno para dar
prestancia a la panzadel viejo y
orondoFalstaff, el filtimo personaje verdiano; su interpretaci6n de
L’onore!rue deliciosa, con certera
dicci6n y humorbien calibrado.
La emoci6nlirica se dispar6
en la invocaci6nal fuego mfigico
y la despedida de Wotan en La
walkyria. El dios wagnerianopor
excelencia es una de las mfiximas

creaciones de Terfel, que derrocha nobleza vocal en esta escena,
una de las m~is hermosas de la
historia de la 6pera. Yaqui es donde m~is decepcion6 la orquesta,
con una cuerda magra y una direcci6n de irritante asepsia.
Tampocosac6 partido la orquesta portuguesaa la escena culminante de Boris Godunov, de
Mussorgski.MientrasTerfel transmitia con intensos matices la angustia del zar torturado pot su
concienciahasta su muerte,los colores y contrastes orquestales sonabancon palidez bajo la gris direcci6n de Jones, m~spendiente
de las necesidadesdel cant,ante.
Terfelreserv6para el final del concierto su pasi6n pot el musical,
con un tema de South Pacific, de
Rodgersy Hammerstein,y una divertidisima interpretaci6n de Si
yo fuera rico, de El violinista en el
tejado, de Jerry Bock.
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CR|TICA DE MI SICA OSV

OSVdurant el concert del dissaMeal Palau

Passi6 associativa
EIs teclat~ dela cobla

testa d’Eumpa.Una activitat
que, recordem-ho, va gestar
una tradici6 convertida en emblemapatri.
D’altra banda, aquesta Passi6 s’oferia ambun notable -i
agraTt- escurgamentque alleugeria una obra dnicament
gran per la seva mdsica fora
de la funci6 social i litdrgica.
Palau de la Mdslca Catalana 7/
iv/2o~s
Oreig Canelai Adria Dfaz van
complir coma narradors en
ALBERTFERRERFLAMARICH catala que estalviaven eterns
recitatius. Entre els solistes
Convertit quasi en un esde- Gemma
Coma-Alabert va mosveniment en algunes latituds
trar la regularitat i fermesa
¢atalanes, el concert de Set- que la caracteritza; mentreel
maria Santa de la Simf6nica
Pau Bordas es movia amb sucompta amb el suport de la
fici~.ncia alia on el tenor FranFederaci6 Catalana d’Entitats
cisco FernandezRuedatendia
Corals i inclou nombroses a treure m~sveu de ]a pr6pia,
formacions en un projecte
acusantdesigualtats en el fra- ::
que revivifica I’esperit asso- seig i el volum, tot i un timbre ..
ciacionista decimon6nic tan
seductor en una particular acpresent a Catalunya corn a la
tuaci6 a I’alga ¯
Orelg Canela I Adr[~ Diaz Narradors.
Assumpta Mateu, soprano. Gemma
Coma-Alabe~t, mezzo$oprano. Francisco FernandezRueda, tenor. Pau
Bordas,baix. Cot Clutat de Matar6,
cot, Cot clutat de Tatragona,Cor de
Cambrade la Diputaci6 de Girona,
Cor Ll~ler Camera,Coral de I’Escola
de Mdslcade Sant Fellu de Guixols,
Orfe~ Manras~.OSV.Xavier Puig, director.
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MÚSICA

Les arrels i la volada del BCN Clàssics

La Gewandhaus i la London Philarmonic seran a la tercera edició del cicle
ANTONI RIBAS TUR
BARCELONA

Grans orquestres com la Gewandhaus de Leipzig, la London
Philarmonic, la Filharmònica d’Oslo i l’Europa Galante participaran
en el tercer BCN Clàssics al Palau de
la Música. També solistes de primer
nivell, com els pianistes Joaquín
Achúcarro i Javier Perianes i el guitarrista Manuel Cañizares. La programació inclourà onze concerts,
dos dels quals són extraordinaris, a
l’agost i al desembre, que estaran
dedicats a una versió d’El amor brujo amb la cantaora Mayte Martín i
una versió de l’òpera de Xavier
Montsalvatge Una voce in off amb
orquestració de cambra. El cicle arrencarà el 22 de novembre. El primer títol serà l’emblemàtica Novena simfonia de Beethoven, i també
es podran escoltar Les quatre estacions de Vivaldi i el Concierto de
Aranjuez de Rodrigo, Shéhérezade
de Rimski-Kórsakov i el Concert per
a piano número 1 de Txaikovski. Pel
que fa a Achúcarro, tocarà peces de
Chopin, Debussy i Ravel.
Els autors catalans són l’altre
gran pilar d’aquest cicle sorgit de la
col·laboració del segell discogràfic
Tritó, la promotora Ibermúsica i
l’Orquestra de Cadaqués, que participarà en quatre concerts com a formació resident del cicle i en els dos
extraordinaris. “En cadascun dels
concerts intentem combinar el gran
repertori universal i obres del nostre que pensem que val la pena recuperar, i també interpretem música
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contemporània”, diu el director
executiu de la formació, Llorenç Caballero. Entre els compositors catalans hi ha Eduard Toldrà, que estarà representat per Suite en mi i Vistes al mar. Els organitzadors estan
treballant per tancar una selecció
d’àries de Domènec Terradellas i
també es podran escoltar composicions de Ferran Sor, Ramon Carnicer i Isaac Albéniz, de qui Albert
Guinovart va fer l’orquestració de
Paisatges ibèrics. Finalment, Núria
Giménez-Comas estrenarà un obra

L’orquestra
Gewandhaus
de Leipzig serà
una de les
formacions
estrella
d’aquesta
edició del BCN
Clàssics.
JENS GERBER/BCN
CLÀSSICS

fruit d’un encàrrec dels organitzadors del cicle. “Els concerts de
l’Orquestra formen part de la gira nacional i internacional de la
formació”, explica Caballero.
El pressupost del tercer BCN
Clàssica és d’uns 640.000 euros
incloent-hi els dos concerts extraordinaris. Els preu de les entrades
se situa entre els 18 i els 160 euros
i se’n posaran a la venda preus reduïts per a col·lectius com els centres de primària i secundària i les
escoles de música. e

● El estableci-

miento
barcelonés
nunca tuvo la
distinción de
emblemático.

había que sumar un fondo artísción del Pitarra. Se trata de un
tico con piezas de varios creadoconjunto formado por primeras
España
res importantes, como Ràfols-PAÍS:
ediciones,
manuscritos, cartas y
Casamada, Cuixart o Subiradibujos de Pitarra. Desde el AtePÁGINAS: 36
chs.
neu se aseguró que se trata de
Las diferentes presiones reali-TARIFA:
una donación
2680 € gratuita de los
zadas a lo largo del día de ayer
nuevos propietarios del restau104
- 10% El Archihan permitido concretar el desti-ÁREA:
rante
de laCM²
calle Avinyó.

podría ser para el objetivo del
Ayuntamiento de Barcelona.
Diario
DesdeFRECUENCIA:
el consistorio se comunicó
que fue ayer por la tarde cuando
O.J.D.: 69601
tuvieron conocimiento de que el
Pitarra
cuenta11000
con nuevos proE.G.M.:
pietarios que quieren realizar
obras SECCIÓN:
menores en elPORTADA
interior del

estos elementos en el marco que
permite la normativa municipal». Igualmente el Museu
d'Història de la Ciutat se ha puesto en contacto a nivel técnico para
el patrimonio de este restaurante,
el segundo más antiguo de Barcelona.
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Juan de la Rubia realiza una gira que llegará al Palau de la Música
L. R.- Barcelona
El organista castellonense Juan
de la Rubia realizará una gira
europea que culminará en el
Palau de la Música Catalana y
que le llevará a Hamburgo, Moscú y París, informa el Palau.
La primera parada de la gira
tendrá lugar el 18 de abril en la
Elbphilharmonie de Hamburgo

en el marco del homenaje por los
88 años del organista Jean Guillou. De la Rubia, acompañado
por otros ocho organistas, Martin
Baker, Roberto Bonetto, Winfried
Bönig, Bernhard Buttmann,
Thomas Dahl, Jürgen Geiger,
Roman Perucki y el propio Guillou, interpretarán la obra «La
révolte des orgues», escrita por el
veterano organista.

El siguiente concierto será el 22
de abril en la Basílica de Saint
Sulpice de París, donde se encuentra uno de los instrumentos
más importantes e imponentes
de todos los tiempo construido
por Aristide Cavaillé-Coll y dónde De la Rubia se tocará por primera vez.
La tradición organística de
Saint-Sulpice es muy antigua y

desde el siglo XVI hay constancia
de un órgano y de sus organistas.
Actualmente, se puede contemplar la fachada monumental
construida por el arquitecto
Chalgrin a mediados del siglo
XVIII.
A pesar de que ha tenido varias
intervenciones posteriores, no se
puede afirmar que sea un instrumento típicamente romántico-

sinfónico, pero es un instrumento en el que la tradición clásica y
la renovación romántica están
íntimamente ligadas.
El programa que ha preparado
para su debut estará compuesto
por obras de Johan Sebastian
Bach, Mendelssohn, Duruflé, A.
Guilmant, Ch. Tournemire, así
como «Improvisaciones», del
propio Juan de la Rubia.
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JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
Antonio Gaudí y su obra son únicos. Lo saben en la ciudad de Barcelona donde cuentan con seis edificios creados por él que gozan del
máximo distintivo al que puede aspirar un bien cultural: ser Patrimonio de la Humanidad. En 1984 obtuvieron este galardón La Pedrera, el Parque Güell y el Palau Güell
y en 2005 la Casa Vicens, la cripta
y Fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia y la Casa Batlló. Una
lista a la que se suma la cripta de
la Colonia Güell en la vecina Santa
Coloma de Cervelló y que dan a
Gaudí el pedigrí de ser uno de los
arquitectos más reconocidos del
mundo, superado solo por otros genios como Le Corbusier que cuenta desde 2016 con 17 trabajos inscritos. Estos edificios y los otros
construidos por Gaudí en esta ciudad (Colegio de las Teresianas, Torre Bellesguard y Pabellones de la
Universitat de Barcelona) recibieron más de diez millones de visitas
en 2017, siendo uno de los mayores atractivos de Barcelona y generando pingues beneficios sus propietarios. “¡Quién tiene un gaudí
tiene un tesoro!”, dijo hace poco
uno de los responsables de uno de
estos edificios, pero los intereses
de los propietarios y gestores de la
obra del genio son dispares: desde
entidades económicas hasta fundaciones, pasando por universidades
y la iglesia, algo que hace que ponerse de acuerdo para gestionar
de forma conjunta este patrimonio sea casi imposible.
En julio de 2016 el Diari Oficial
de la Generalitat recogió la creación y regulación del Consejo para el Fomento y la Difusión de la
Obra de Gaudí presidido por el
consejero de Cultura y 23 vocales,
entre los que estaban representantes de 14 edificios de Gaudí, tres
de la Generalitat, tres de los ayuntamientos de Barcelona, Reus y
Riudoms. Entre los objetivos que
perseguían los firmantes del manifiesto suscrito seis meses antes en
Mataró en la Nau Gaudí, la primera obra del arquitecto, estaba intercambiar experiencias para aumentar el conocimiento del arquitecto y mejorar su gestión, ade-

Los propietarios de los edificios del arquitecto actúan de forma
descoordinada, a falta de un organismo común de gestión

Gaudí, descabezado

Una de las puerta de La Pedrera en la que puede verse la placa con el reconocimiento de la Unesco. / JOAN SÁNCHEZ

más de crear una red para facilitar el estudio y promover su visita.
Desde entonces han organizado
tres seminarios internos sobre
gestión turística, rehabilitación,
nuevos usos e imagen de la obra y
Gaudí. “Sirve para encontrarnos y
compartir experiencias, problemas y soluciones, hablar de proyectos, sumar y buscar sinergias”,
explica Marga Viza, directora del
área de Cultura de la Fundación
Cataluña-La Pedrera que gestiona
la Casa Milà del paseo de Gràcia.
El consejo, que solo se ha reunido en tres ocasiones ha creado, en
noviembre de 2016, el portal Gaudí, una herramienta poco operativa por la escasez de información
que aporta, más allá de describir
los edificios y contar su historia.
Pero no ha conseguido trabajar
en red y crear un pase para visitar

Dos fundaciones
registradas
En 1995 Miquel Roca (CiU)
llevaba en su candidatura
como alcaldable de Barcelona la creación de una Fundación Gaudí que velara por
la obra del arquitecto. Roca
perdió frente a Pasqual
Maragall y del tema ya no
se volvió a hablar. Con todo,
existen dos fundaciones
Gaudí registradas: una en
2000 por el Ayuntamiento
de Riudoms y otra en 2004,
impulsada por arquitectos
de la Universitat Politécnica
de Catalunya de la órbita de
la cátedra Gaudí. De las dos,
apenas se conoce actividad.

los edificios de forma conjunta
con un beneficio. “No interesa porque todos quieren conservar su
cuota de mercado”, asegura un experto en patrimonio. Esto hace
que una familia estándar de cuatro personas que quiera conocer a
Gaudí de primera mano ha de contar con un presupuesto mínimo
de más de 540 euros, con precios
que van desde los 5 euros de los
Pabellones Gaudí hasta los 29 de
la Sagrada Familia, la más cara.
Los edificios reconocidos por
la Unesco de Barcelona (los siete
de Gaudí y los dos de Lluís Domènech i Montaner: el Palau de la
Música y el Hospital de Sant Pau)
tampoco han encontrado la forma
de coordinarse y no cuentan con
un organismo que los unifique como ocurre con otros ejemplos, como el Grupo de Ciudades Patrimo-

nio de la Humanidad de España
creado en 1993 que aglutina a 15
ciudades e impulsa el Ministerio
de Cultura. La última vez que se
reunieron fue en 2014 convocados por la Generalitat, el interlocutor entre los edificios y la Unesco.
En ese caso se trataba de responder a unos formularios con especificaciones técnicas y prácticas
que la Generalitat presentó de forma conjunta al tratarse de un solo
reconocimiento: “Obras de Gaudí”, la respuesta fue solo una.
Que estos edificios trabajan de
forma dispar queda patente por el
hecho de que solo la Casa Milà
cuenta con una placa normalizada que explica el reconocimiento
del edificio y el porqué: “Inscrito
en la lista del Patrimonio Mundial
de la Unesco por su valor patrimonial excepcional” que puede verse
en las dos puertas de acceso. El
resto si muestran el logo de la
Unesco lo hacen sin explicar su
importancia. “La placa es un sello
de distinción de pertenecer a un
lobby patrimonial importante”, explica Viza, que remarca que “el reconocimiento es un privilegio y
un prestigio, ya que reconoce
unos valores culturales que hay
que conocer, estudiar e interpretar y difundir y comporta la obligación de velar por preservarlo y
transmitirlo a las generaciones futuras”.
Desde hace años hay quien reclama la creación de una fundación que gestione este valioso patrimonio. Es el caso del experto
gaudiano Luis Gueilburt que ya
en 2002, coincidiendo con el Año
Gaudí, lanzó esta idea y la ha reivindicado desde entonces en varias ocasiones. “Se trataría de
una entidad al estilo de la Fundación Dalí que velara por los intereses del arquitecto que contara
con un grupo de expertos independientes que valoren la autenticidad o no de una obra ante una
duda o la incidencia de un proyecto de intervención en un edificio
de Gaudí”. Pero entonces, explica
Gueilburt, ya le dijeron que no
interesaba “porque cada uno trabajaba de forma independiente”.
Y así continua.
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ACTE INSTITUCIONAL A L’AUDITORI DE BARCELONA

PJ), Carlos Lesmes, va recordar als
nous jutges que la seva posició ve determinada per la Constitució, que
els permet «actuar com un poder de
l’Estat que té com a missió jutjar i
fer executar el que s’ha jutjat sempre amb subjecció de la llei». «Sou la
veu de la llei, que expressa la voluntat de la majoria d’un Estat democràtic», va precisar Lesmes.

Felip VI exalça a Barcelona la
independència dels jutges
ALBERT BERTRAN

El Rei destaca la
tasca dels togats
com a garants del
«pluralisme polític»
Unes 300 persones
convocades pels
CDR protesten per
la visita del Monarca
J. G. ALBALAT / JÚLIA REGUÉ
BARCELONA

E

l Rei va exalçar ahir la independència judicial com a
garant, entre altres drets,
del «pluralisme polític»,
en l’entrega a Barcelona de despatxos als nous jutges. També va subratllar el deure dels magistrats de
defensar la legalitat i els valors constitucionals. Els Mossos van blindar
l’Auditori de Barcelona, que acollia
la cerimònia, mentre al carrer unes
300 persones, convocades pels autodenominats Comitès de Defensa
de la República (CDR), van protestar
contra la presència de Felip VI. No
va assistir a la cita cap polític català,
al no haver sigut convidats. Sí que
hi va ser el ministre de Justícia,
Rafael Catalá, com a acompanyant
del Monarca.
«El jutge que forma l’Escola Judicial és el que es recull expressament a la Constitució: independent, inamovible, responsable, sotmès únicament a l’imperi de la llei.
Fermament compromès amb els
drets i els interessos de les persones, en especial dels seus drets fonamentals i llibertats públiques,
garant de la legalitat de l’acció dels

El Rei presideix l’entrega de despatxos als nous jutges, ahir, a l’Auditori.
poders públics. Un jutge imbuït dels valors constitucionals que
presideixen el seu ordenament jurídic», va definir Felip VI, davant la
presència de la cúpula judicial espanyola i catalana.
El Rei va al·ludir a la complexitat de la funció judicial, al mateix
temps que va deixar patent el reconeixement a la feina dels jutges es-

panyols. «Soc conscient, tots ho som,
de la dificultat que implica l’exercici de la vostra funció i la gran responsabilitat que comporta», va destacar, per després incidir en la tasca del jutge «com a garantia última
dels drets i factor especial per al respecte de la llei».
La cerimònia es va iniciar amb el
discurs protocol·lari de la directora

de l’Escola Judicial, Gema Espinosa, esposa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga
el cessat Govern català per rebel·lió.
El magistrat també va assistir a l’acte i va rebre el suport dels seus companys catalans amb efusives abraçades i encaixades de mà.
El president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CG-

ment dels polítics catalans –Llarena és el jutge que manté la pena de
presó preventiva per a l’exvicepresident Oriol Junqueras, cinc exconsellers i l’expresident de l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC),
Jordi Sànchez, i el líder d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart–. Els Mossos
van arribar quan els dos sospitosos
encara no havien marxat i van poder sorprendre’ls a l’entrada del domicili de Llarena. Però hi havia més
sorpreses.

Els Mossos,
activats per una
trucada, hi van
anar i van detectar
els agents

UNA SONORA XIULADA / Els Mossos d’Esquadra van blindar els accessos a
l’edifici, envoltant-lo amb tanques i
posant agents al perímetre. I és que
els CDR van fer una crida a concentrar-se al pont de la Marina amb el
lema: «Fem fora la (in)justícia espanyola». Unes 300 persones van tallar
el carrer de la Marina amb consignes a favor de l’alliberament dels polítics presos, i van reivindicar Carles
Puigdemont com a president i en
contra del Monarca, a qui van cridar
a «destronar». Els manifestants van
aconseguir acostar-se als voltants de
l’Auditori, però el control policial
els va impedir seguir endavant. Això
sí, a l’arribada de Felip VI li van dedicar una sonora xiulada.
Un grup d’alumnes de l’Escola
Superior de Música de Catalunya
va organitzar, a més, una protesta a
l’interior del centre, que es troba al
mateix recinte que l’Auditori, a uns
100 metres de l’entrada per on va accedir el Rei. Els Mossos van desallotjar els estudiants que estaven asseguts al vestíbul entonant Els segadors
i reproduint cançons del raper Valtònyc, condemnat per les seves lletres. Els estudiants van sortir custodiats per la policia un cop havia entrat el Monarca i van ser rebuts pels
concentrats amb aplaudiments.
Aquesta va ser la segona visita
a Catalunya del Rei des de començament d’any i des del referèndum de l’1-O. Els dies 25 i 26 de febrer passats, el Monarca va viatjar a
Barcelona per participar en la inauguració del Mobile World Congress,
El president del Parlament, Roger
Torrent, i l’alcaldessa de Barcelona,
Ada Colau, es van negar llavors a donar-li la benvinguda al Palau de la
Música. H

MALENTÈS ANECDÒTIC

Embolic davant
la casa de Llarena
Un veí confon dos policies nacionals amb assaltants
davant el domicili del jutge a Sant Cugat
GUILLEM SÀNCHEZ
BARCELONA

La trucada d’un veí de Sant Cugat
del Vallès ahir al matí va provocar
un embolic entre els Mossos d’Esquadra i el Cos Nacional de Policia (CNP) davant la casa del jutge
del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. Al veí el va inquietar la presència de dos desconeguts davant del
domicili del magistrat i, temorós
que poguessin estar intentant assaltar-lo, va decidir trucar al 112
per donar la veu d’alarma, i va sub-

ratllar que el propietari de la casa
era Llarena.
La propietària de l’immoble és
en realitat la dona del jutge i es tracta d’una casa que freqüenten tot i
que no és la seva residència habitual. La trucada del veí va activar
unes quantes patrulles dels Mossos. Hi havia la possibilitat que poguessin ser lladres que ignoressin
a qui estaven a punt de robar. Però
preocupava molt més la possibilitat que es pogués tractar d’una acció de protesta contra l’empresona-

Policies de paisà
Els policies catalans van instar els
dos homes a identificar-se i aquests
van resultar ser dos agents de paisà del Cos Nacional de Policia (CNP)
que estaven realitzant discretament
tasques de protecció i vigilància del
domicili del jutge. Missió que els
Mossos desconeixien. La policia catalana manté activat des de la setmana passada el dispositiu Minerva, un
operatiu que s’ha desplegat, dona-

Els policies, que
anaven vestits de
paisà, portaven
a terme tasques
de vigilància

da la situació política actual que es
viu a Catalunya, per contenir possibles atacs contra seus de partits polítics i institucions judicials, entre
altres objectius.
El jutge Llarena, que ahir s’havia desplaçat a Barcelona per assistir a l’entrega de despatxos als
nous jutges a càrrec del Rei, un acte en què també va participar la seva dona, Gema Espinosa, en qualitat de directora de l’Escola Judicial,
va ser a finals de març objectiu de
diverses pintades de l’organització
independentista Arran. Membres
d’aquest grup afí a la CUP van escriure «Llarena feixista» en un carrer de Das, a la Cerdanya, davant
del que inicialment es pensava que
era la casa del magistrat en aquesta localitat. No obstant, després va
resultar que el seu domicili era en
una altra zona, encara que el Consell General del Poder Judicial va
considerar igualment que els fets
constituïen un acte de coacció al
jutge. H
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El Rei reivindica a Barcelona
la imparcialitat dels jutges
œFelip VI reconeix la “dificultat” i la
“responsabilitat” de la seva funció

œLesmes defensa l’Estat de dret
contra “els intents de menyscabar-lo”
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Entrega de despatxos. El Rei va lliurar els despatxos de la 67a promoció judicial en un acte sense autoritats catalanes.
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Felip VI va estar acompanyat del president del Suprem, Carlos Lesmes, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá. POLÍTICA 13 i 14
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ÀLEX GARCIA

El màster de
Pablo Casado
a la URJC,
també sota
sospita
 El dirigent popular
es defensa i afirma
que disposa de tota
la documentació

Cs vol la dimissió
de Cifuentes però no
secundarà la censura
 El PP intenta pactar una comissió amb el partit
de Rivera per evitar que la presidenta plegui
Ciutadans va elevar ahir la pressió sobre la presidenta madrilenya,CristinaCifuentes,atesesles
proporcionsqueestàadquirintel
cas del màster que, segons ha ad-

mès la Universitat Rey Juan Carlos, li va ser atorgat sense fer el
treball final. Però Cs no donarà
suport a la moció de censura del
PSOE per fer-la fora. POLÍTICA 18
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El Rei ofereix al Poder Judicial
la confiança i el suport de la Corona
NINOTS

Lesmes assenyala que els jutges “responen amb fermesa als desafiaments”

TONI
BATLLORI

LA CRÒNICA

Mariángel Alcázar Toni Muñoz
Barcelona

El Rei va oferir ahir als jutges, als
d’exercici representats per la cúpula judicial i als que s’incorporen a la carrera després de sortir
de l’Escola Judicial, “la confiança
i suport de la Corona”. Reivindicant “la independència i imparcialitat dels jutges”, el cap de l’Estat va assegurar que la seva tasca
és “la garantia última dels drets i
llibertats” i “factor essencial per
al respecte de la llei” en el marc
de la Constitució.
El rei Felip va estar ahir a Barcelona per presidir l’acte de lliurament dels despatxos de la 67a
promoció de la carrera judicial,
que va tenir lloc a l’Auditori. En
l’acte hi van ser presents el president del Tribunal Suprem i del
CGPJ, Carlos Lesmes; el fiscal
general de l’Estat, Julián Sánchez
Melgar, i la directora de l’Escola
Judicial, Gema Espinosa. Per
primera vegada no hi havia representants polítics, tampoc no
hi va assistir cap autoritat catalana, i la representació institucional va anar a càrrec del titular de
Justícia, Rafael Catalá, present
com a ministre de jornada acompanyant el Rei.
En la seva segona visita a Catalunya des de començament
d’any, Felip VI va defensar la tasca dels jutges en uns moments
d’especial confrontació entre la
judicatura i els representants de
l’independentisme català. Dijous
passat un tribunal alemany va assestar un cop dur qüestionant
l’acusació per rebel·lió a l’expresident de la Generalitat Carles
Puigdemont, dictada pel magistrat del Suprem Pablo Llarena,
present en aquest acte en què

ÀLEX GARCIA

La número u de la 67a promoció de jutges va rebre una condecoració i l’aplaudiment del Rei, Carlos Lesmes (esquerra) i Rafael Catalá
INDEPENDÈNCIA JUDICIAL

Cap representant
polític no va anar al
lliurament de despatxos
als nous jutges
ASSISTENT

El ministre de Justícia
va acompanyar
Felip VI en
la cerimònia

participava la seva dona, atès que
és la directora de l’Escola Judicial.
Conscient de la pressió a què
són sotmesos els jutges com Llarena en l’acompliment de les seves funcions, Felip VI, sense fer
cap esment directe del magistrat,
va reconèixer “la dificultat que
comporta l’exercici de la funció
jurisdiccional i la gran responsabilitat que comporta”. El discurs
del Rei va estar farcit de referències a la llei i la Constitució com a
“norma fonamental que guia les
decisions dels jutges”. El Monarca va voler destacar de manera
especial la independència i la im-

parcialitat de la magistratura,
l’actuació de la qual “sempre vetlla pel bé comú de tots els ciutadans”.
El suport a la tasca jurisdiccional també va venir de part del
president del Tribunal Suprem i
del CGPJ, Carlos Lesmes, que va
reivindicar les seves actuacions
en un context de qüestionament
de les resolucions judicials. “Els
jutges estan responent amb la necessària fermesa als desafiaments que se’ns estan presentat
en uns moments especialment
convulsos i complicats. Des del
més ferm respecte a la legalitat,
amb gran professionalitat i entre-

ga, estan defensant l’Estat de dret
davant qualsevol pretensió de
menyscabar-lo”, va manifestar.
Lesmes va fer un discurs que expressava altre cop el profund
malestar de la judicatura a propòsit dels postulats dels independentistes de desobeir les ordres
dels jutges. Ahir va tornar a destacar que les resolucions que dicten els magistrats “són la voluntat
de la majoria en un Estat democràtic com el nostre”. I va postil·lar: “No ho oblidem”.
El jutge Llarena es trobava
també present en l’acte i va serCONTINUA A LA PÀGINA SEGÜENT >>
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Justícia i
comptes
pendents
ANÀLISI
José María
Brunet

ÀLEX GARCIA

Cordialitat malgrat tot. El magistrat Pablo Llarena conversant ahir en un to distès amb el cap dels Mossos d’Esquadra, el
comissari Ferran López, un mes després que el va interrogar com a testimoni en la causa contra els líders independentistes

La magistratura fa costat a Llarena
després del revés del tribunal alemany
>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

ne un dels protagonistes. Abans
de començar el lliurament de diplomes, els assistents, entre els
quals hi havia jutges i magistrats
provinents d’audiències provincials i alguns companys al Suprem, el van acompanyar i li van
brindar tot el seu suport en uns
moments en què les tesis del maALEMANYA

El jutge del Suprem
confia que podrà
reconduir el lliurament
de Puigdemont
DINAR

El Rei va mantenir
una trobada amb
empresaris catalans
al palauet Albéniz
gistrat són qüestionades a Alemanya. Fins i tot hi havia qui es va fotografiar amb el magistrat i també
se’l va veure conversant en un to
cordial amb el comissari en cap
dels Mossos, Ferran López, a qui
va interrogar a finals de febrer
com a testimoni en el marc de la
causa contra els líders de l’1-O.
En una conversa informal amb
els periodistes, el magistrat Llarena es va mostrar confiat que les

seves tesis acabarà superant el
filtre de la justícia alemanya, i va
deixar entreveure que mourà peça per reconduir la situació sobre
l’entrega de Puigdemont.
Com va passar amb Llanera i
el comissari López, en l’acte
d’ahir es van veure les cares autoritats en litigi en el pla judicial.
En aquest cas el protocol va situar el número dos de la policia ca-

talana, Miquel Esquius, al costat
del cap de la policia judicial de la
Guàrdia Civil de Catalunya, Daniel Baena, encarregat de redactar
els informes judicials sobre l’actuació dels Mossos el 20 de setembre i l’1-O, que constitueixen
la principal prova de càrrec contra el major Josep Lluís Trapero,
imputat per sedició i organització
criminal. Com és habitual, l’acte

Protestes per la presència del Rei
La crida dels CDR per

protestar per la presència
del Rei ahir a Barcelona no
va ser ni molt menys com
l’organitzada el 25 de febrer
als voltants del Palau de la
Música. Ahir els Mossos
d’Esquadra van establir un
perímetre de seguretat amplíssim per assegurar l’Auditori, però va resultar excessiu per la quantitat de manifestants que finalment s’hi
van acostar: gairebé 300.
En un primer moment, els
congregats van tallar parcialment el trànsit a la cruïlla
dels carrers Marina, Almogàvers i l’avinguda Meridiana. Allà van proferir càntics
a favor de Carles Puigdemont i en contra de la monarquia espanyola. Després
es van traslladar uns

200 metres per rebre part
dels estudiants de l’escola de
música Esmuc amb aplaudiments. Aquests van sorprendre els mossos, perquè l’edifici d’aquesta escola pública
està situat dintre de la zona
acordonada per la policia,
just al costat de l’Auditori.
Els estudiants van cantar
Els segadors ajudats de potents altaveus. Els mossos
van tallar els cables de connexió i van desallotjar els
alumnes un per un, que
s’havien assegut pacíficament davant del centre
d’estudis. D’altres van
quedar tancats a l’edifici
unes quantes hores. Només
més tard alguns van poder
marxar, però sempre escortats pels Mossos d’Esquadra. / À. Tort

va acabar amb la foto de família
entre la nova promoció de jutges i
el cap de l’Estat.
Abans de tornar a Madrid, el
Rei va mantenir, al palauet
Albéniz, la seva residència oficial
a Barcelona, un dinar privat amb
representants del món empresarial a fi d’intercanviar impressions sobre la situació que està travessant Catalunya. A la trobada
hi van anar presidents i responsables de grans companyies a Espanya, representants de l’empresariat català i altres personalitats de
l’àmbit econòmic. Tots ells van
assistir a la cita a títol individual.
Entre els presents es trobaven
Josep Oliu (Banc de Sabadell);
Salvador Alemany (Abertis); Luca de Meo (Seat); Francisco Reynés (Gas Natural); Josep Maria
Serra (Catalana Occident); Rafael
Fontana (Quatrecases); José
Creuheras (Planeta); Juan José
Bruguera (Cercle d’Economia);
Miquel Valls (Cambra de Comerç), i Joaquín Gay de Montellà
(Foment del Treball).
El dinar es va desenvolupar en
un clima de gran cordialitat, en
una conversa oberta en què van
participar tots els comensals. La
trobada es produeix en el marc
dels contactes que el Rei manté
amb actors de la societat civil a fi
de conèixer els seus punts de vista i opinions sobre la qüestió catalana, que, segons assistents al
dinar, Felip VI considera de màxima prioritat.

La presència i el discurs del
Rei en l’acte de lliurament
de despatxos a l’última promoció de la carrera judicial
va tenir aquest any un significat i un context especials.
El suport de Felip VI al Poder Judicial es produeix en
un moment de gran controvèrsia política i jurídica pel
procés penal relacionat amb
l’1-O. Les conseqüències del
referèndum i la declaració
unilateral d’independència
(DUI) han derivat en una
causa complexa, tant al Tribunal Suprem (TS) com davant instàncies internacionals, en diversos països europeus.
En aquest context, cobra
especial rellevància que el
Monarca subratllés que l’alta funció de jutges i magistrats s’emmarca en “la subjecció a la llei i el dret”. Això
–va afegir– “és el que estableix la Constitució, que,
com a norma fonamental del
nostre ordenament jurídic,
sempre ha de guiar les vostres decisions”. El que Felip
VI va demanar als jutges, en
suma, és el que des del començament del seu regnat
s’ha exigit a si mateix, des
del seu discurs de proclamació, és a dir, l’observança
dels mandats constitucionals. Precisament perquè
“salvaguarden i garanteixen
els drets i llibertats”.
Unacteiundiscurs,ensuma, que es van moure en un
terreny de reivindicació de
principis, però en un marc
profundament anòmal. En
el lliurament de despatxos
no hi va haver representants
polítics, com en ocasions anteriors. I no pocs dels assistents es van sentir “encapsulats”. Un signe més de la
complexitat del moment.
Al Poder Judicial, com
abans al Tribunal Constitucional (TC), li pesa el paper
que li ha correspost després
del xoc polític entre Catalunya i les institucions de l’Estat. El president del Suprem,
Carlos Lesmes, ha dit unes
quantes vegades que els
conflictespolíticsnosesolucionen als tribunals. Però els
jutges no abdicaran de la seva responsabilitat. El que sí
que esperen és no quedar
llargament instal·lats a l’ull
de l’huracà.
Lacrisiinstitucional,ladivisió social, no es resoldran a
còpia de sentències. Però,
com subratllava ahir Lesmes, els jutges sí que saben
que són “peça fonamental
per garantir la pau social i la
seguretat jurídica”. El que fa
falta és que la política no dirimeixi a les sales de justícia
els seus comptes pendents.
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