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((Pompa brit nica>>, el passeig musical
pel Regne Unit de la Simf6nica del Vall s
JamesRoss,titular de I’orquestra a partir del setembre,la dirigeix al Palau

LABOJNAPRODbCCIONS/YOUTU~
E

AI divertit videodei concert,unm,’,sic ’atropella’ els Beatles
deI’imperi brit~nic a I’inici del
segleXX,,. ¢s a dir, la triomfal
marxa Pompai circumst~ncia
n{Jm. 1 d’Edward Elgar. Poc
despr@sde ser compostaI’any
1901 va assolir un gran ~xit.
El majestu(~s tema central
va ser reutilitzat el 1902 en
I’Oda que Elgar va escriure per

la Simf6nica del Vall~s torna
a Sabadell el divendres 2 de
juny a La Far~ndula amb el
concert La Bella Dorment +
Vertigo, que I’endem~ anir~
tamb~al Palau. Amb,,la mort
per amor,, comafil argumental, el repertori unir~ g~neres
tan diversos corn 1’6pera, el
JamesRosstorna aquestdissaMeal Palau de la Mt~sicaCataianaal front de I’OSV
cinemai el ballet ambRichard
CARLESCASC(~N Caro diario de Nanni Moretti. pretat per I’actual concertino
Wagner(Liebstodt, de Tristan
Aquil’actor ~s el viola de I’OSV de I’OSV, TeimurazJanikashviund Isolde), Bernard Herrmann""
El Palau de la MdsicaCatala- Vicent Nogu~s, i rec6rre els
(Suite V~rtigo)i Piotr I. Txaikoli.
El
programa
inclou
na rep aquest dissabte (18h),
llocs m~s emblem~tics de la
Franz JosephHaydni la sevski (Concert per a viol[ en Re
dins el cicle ’SimfOnicsal Pa- ciutat -el BuckinghamPalace, va Simfonia nOm92 en so/
major, op. 35 i la Suite de .La
obres de Max
lau’, una OrquestraSimf(~nica el LondonEye,el Big Ben...- i,
major arribaran a la segona
bella dorment,,)
Bruch,E J. Haydn
i
del Valles queexhibir~ orgullo- gr~cies a un enginy(~s muntat- part. Coneguda coneguda
Ho dirigir~ Pedro Alcalde
EdwardElgar
sament,Pompabrit&nica,.
ge, acaba compartint pia amb arab el sobrenomde Simfonia
ambel violi de Kolja Btacher
Aixi ha batejat un concert
la Reinad’Anglaterra i el Duc Oxford -va ser interpretada en
- que va ser concertino de la "~
que, didgit pel que ser~ el tid’Edimburg(saludant el pdblic
la cerimOnia de nomenament a la coronaci(~ del rei Eduard Filharm5nicade Berlin- de sotular de I’OSVa partir del pro- dels carrers), ambMr. Bean,el
del compositor coma Doctor
VII. Desd’aleshores la melo- lista al Concertde Txaikovski.
per setembre, James Ross,
James Bond de Sean Connery Honoris Causa de la Univerdia s’ha cantat al RegneUnit
Per crear la bandasonora de
I’orquestra convida a un pas- o... atropellant els Beatles al
sitat d’(~xford-, va ser escrita corn a can~6 patri~}tica amb I’obra mestra del director de
seig per la ruta sonora de la
fam6s pas de peatons de I’Abels versos Land of Hopeand cinemaAlfred Hitchcock, VertiI’any 1789 com a part d’un
mdsica centreeuropeai brit~bey Road abans de parar a
enc~rrec fet pel comte d’Og- Gloryi ~stradici(~ interpretar-la go, Herrmannva trobar la insnica mesrom&ntica de finals
prendre’s un te.
ny pels Concerts de la Loge a I’inici de ,The Last Night of piraci(~ en Tristany i Isolda de
del segleXIX i principis del XX,
Bona flegma brit~nica per Olympique. Presenta la forma Proms,, el darrer concert dels Wagner.Despr~s de I’humor i
arab obres dels compositors anunciar un concert que secl~ssica en quatre moviments. populars Promsde Londres.
la pompa
brit~nics, tot un final
MaxBruch, F. J. Haydni Ed- guirB ambel romanticismedel
de temporadaper trencar els
Pel comiat del concert s’ha
La
Bella
Dorment
i
Vertigo
wardElgar.
cors i on es prohibeix adorConcert per a viol[ ngm.1 en escollit .una de les mdsiques
L’humor no hi podia faltar
so/menor de MaxBruch, interque millor exemplifica el poder Avancem,d’altra banda, que mir-se sota penacapital ¯
tenint en compteque el tret
de sortida ser~ amb el compositor angl~s m~s celebrat
de I’epoca victodana, Edward
EIgar. La seva Obertura Cockgaine (coneguda tamb~ com
a In LondonTown) vea set un
retrat musical animat de la
ciutat de Londresa I’inici del
segle XX. La partitura descriu
musicalment diversos aspectes de la capital brit~nica i els
seus habitants en el canvi de
segle.
Video promoclonaldivertlt
Aix6 explica el divertit video
promocional del concert que
ha dif6s per les xarxes la Simf6nica del Vall~s, on es veu un
mdsic passejant en Vespa per
Londres,unaamicaa I’estil de
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ÓDICO un bon amic bilbaí de l’encara entrenador de l’Athletic.
Revolució o transició, canvi pausat o transformació del mètode, inspiració cruyffista o versatilitat en el
joc, la veritat és que Valverde, que
s’ha format en mil batalles, ha decidit aprofitar l’oportunitat que li
ofereix el Barça per jugar al màxim i
aspirar a tot, després de foragitar la
possibilitat que San Mamés es cansi
d’ell a meitat del seu cinquè any i el
xiuli.
«És el millor director de grup que
conec», va explicar ahir a EL PERIÓDICO un dels titulars de fa anys a

l’Athletic. «És molt intel·ligent, és
llest, ho sap tot per jugador i per entrenador, és tremendament sincer
amb el futbolista des del primer dia
i ja es mereix entrenar un equip que
vulgui guanyar Lliga, Champions i
Copa».
No ho diu ningú, però el Barça,
amb l’arribada d’Ernesto Valverde,
espera, encara que no està entre els
cinc motius pels quals s’ha decantat
per fitxar-lo, recuperar el bon rotllo
amb els mitjans de comunicació, on
el Txingurri es mou, amb fermesa, però amb enorme amabilitat, sinceritat i somriure. H
EFE / LUIS TEJIDO
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Com

El Barça,
com a Eur
MARCOS LÓPEZ
BARCELONA

«Evidentment h
porada molt bon
hem fet un rècor
equip de somni
màgia de Mess
Bartomeu li sem
més que positiu
Barça acabava d
acabava de ser
corona que hav
tims anys. Més q
grat que el minv
Enrique (va toca
2015 en el seu
d’aleshores va
perceptible cost
gar per segon an
els quarts de fin
ons i, com va dir
va acabar veient
jar la Lliga per la
nat, sobretot, p
«irregularitat».
«Si no guanye
ta temporada, no
proclamar el pre
passada davant d
neix els socis mé
Aquells que han
club instal·lat e
tims 25 anys, inc
Sis dies després,
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L’empremta de Hitler a la capital catalana

Celebració de l’aniversari de Hitler, al Palau de la Música, el 1943.
ANNA ABELLA
BARCELONA

A

quell 23 d’octubre de 1940,
¿què va passar pel cap de
Heinrich Himmler, Reichsführer i líder de les SS, paladí i defensor de la puresa de la raça ària, al veure a un pam de la seva
cara i per damunt seu la Moreneta,
la venerada marededéu negra de
Montserrat, quan el que ell buscava
era el Sant Grial? La inquietant fotografia de l’històric moment, de difícil enquadrament però d’impagable valor documental, pertany a una
sèrie inèdita de l’ingent arxiu dels
Pérez de Rozas centrada en la visita
del dirigent nazi al monestir, emmarcada en el viatge que va portar a
terme a Barcelona complimentat
per totes les autoritats franquistes
de la ciutat.
No menys impactants són les fotos de les esvàstiques gegants que
van decorar la façana del Parlament
quan aquest va acollir, el 1942,
l’enorme Exposició d’arquitectura moderna alemanya, o les que donen fe
dels multitudinaris actes que van
celebrar, del 1939 al 1945, l’aniversari del Führer i altres dates del calendari nazi amb grans retrats seus,
més esvàstiques i braços fent la salutació nazi, en escenaris emblemàtics com el modernista Palau de la
Música Catalana, el cine Coliseum i
el teatre Tívoli.
Són unes 300 fotos, de diversos
arxius públics de tot Catalunya, rastrejades durant tres anys pels historiadors Mireia Capdevila i Francesc
Vilanova. Encreuant aquestes imatges amb notícies aparegudes en la
premsa de l’època han documen-

El paranimf de la UB, amb l’‘Exposició del llibre alemany’.

Esvàstiques
al Palau
‘Nazis a Barcelona’ documenta la presència feixista a
la ciutat entre el 1939 i el 1945 a través de 300 fotografies

tat l’activitat feixista a la ciutat durant la segona guerra mundial,
controlada per un règim franquista suposadament neutral. El resultat de la investigació és el llibre Nazis a Barcelona, coeditat per L’Avenç,
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Pi i Sunyer.
«Hi va haver un interès per part
del règim de Franco de fer visibles
quins eren els nous amics –alemanys
i italians– de les noves autoritats. Ho
van fer a través d’una premsa sotmesa a l’adoctrinament del poder polític i van mostrar com podien conviure amb la Barcelona oficial, és a dir,
l’Ajuntament, l’Ateneu, la Universitat...», apunta Vilanova. La ciutat,
que rebia contínues delegacions dels
dos països, cedia espais públics gratuïtament per a actes i exposicions a
les potències que els van ajudar en la
guerra contra la República. «La colònia alemanya eren unes 3.000 persones, la majoria professionals i empresaris –afegeix–. Era una comunitat
molt disciplinada i participativa».
CIUTAT ROJA / Però aquella Barcelona

Himmler passa revista al Front de Joventuts, a Martorell, el 1940.
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de postguerra, assenyala l’historiador, «encara en plena repressió i misèria, era una societat ocupada i depurada. Era molt aliadòfila,gens germanòfila. La gent estava més preocupada per subsistir i va participar poc en
aquells actes, excepte en casos com la
sortida de la División Azul, la Exposició
d’arquitectura, que van visitar 30.000
persones, o la gran mobilització el
1939 per a la visita del comte Ciano».
Aquest era gendre de Benito Mussolini i ministre d’Exteriors italià i va estar sempre acompanyat del cunyat de
Franco, Ramón Serrano Suñer. El re-

cultura
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y’.

Celebració, el 1943, al teatre Tívoli, del 10è aniversari de l’arribada dels nazis al poder.

corregut des del port, passant per la
Rambla, el passeig de Gràcia o Pedralbes, amb els carrers engalanats,
va ser «apoteòsic» i en olor de multitudes, segons la premsa.
«Per un costat, aquells actes volien visualitzar la presència feixista i
l’aliança amb Franco. Per un altre,
l’expiació de Barcelona com a ciutat
roja i els seus pecats com a republicana i catalanista», destaca Vilanova.
Era el moment d’esplendor del feixisme italià, que va desaparèixer el
1943, al caure Mussolini. El mateix
va passar amb el nazisme a partir del
1944, amb la derrota en la guerra a
la vista.
EL LÍDER DE LES SS / «L’esdeveniment in-

El Parlament, durant l’‘Exposició d’arquitectura moderna alemanya’.

ternacional més important» va ser,
però, rebre Himmler, que va costar a
l’ajuntament 14.367 pessetes. «Va ser
una visita d’Estat, més discreta en termes populars que la de Ciano». Es va
allotjar al Ritz, amb un sopar de gala
amb «pastes fullades amb parmesà,
llagostins de Sant Carles de la Ràpita
i suprema d’au toledana». El van portar al Poble Espanyol i a la txeca museïtzada de Vallmajor, on li van explicar «els suplicis que els rojos hi cometien amb els detinguts». El líder nazi
aleshores va dir «que no hi havia imaginació que pogués concebre la criminalitat dels rojos espanyols».
I d’allà a Montserrat, on l’abat Escarré va delegar en el pare Andreu
Ripol, l’únic que parlava alemany,
perquè fes de cicerone. «El seu nebot
ens va explicar que ho va fer a contracor –explica Capdevila–. Que fins
a la seva mort no es va cansar de dir
que va ser una visita incòmoda i definia Himmler com a arrogant, an-
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tipàtic, altiu, incòmode en
el tracte i despectiu. Hi va
haver moments de molta
tensió per les seves pretensions pseudointel·lectuals i
les motivacions esotèriques
que ocultava la visita». Tant
es van tensar les coses, que el
Reichsführer li va dir al pare Ripol: «Veig que no ens posarem d’acord. Quan arribi a
Alemanya li enviaré un Mein
Kampf perquè el llegeixi».
«No va arribar mai», revela.
Segons Vilanova, la visita
de Himmler va més enllà del
seu interès per si el Sant Grial s’ocultava a Montserrat,
potser el Montsalvat dels mites artúrics. «Té una lògica si33 Himmler observa la Moreneta, durant
nistra que lliga amb el nazisla visita que va fer a Montserrat el 1940.
me. Com va fer el dia abans
al Museu Arqueològic Nacional de
Madrid, es va interessar pels vestigis
ibers per la seva relació amb els gots,
un dels puntals de la raça germànica». Li va cridar l’atenció un esquelet
iber del museu del monestir: «És el cadàver d’un nòrdic», va afirmar.
No se sap què se’n va fer del bust
de Hitler que va adornar el paranimf
de la Universitat de Barcelona a l’Exposició del llibre alemany, del 1941,
també amb esvàstiques a la façana. Allà hi havia tres exemplars de
Mein Kampt (un està a la Biblioteca de
Catalunya). Però com el bust, un altre llibre va desaparèixer: el de condol «pel gloriós caigut Adolf Hitler»
al consolat alemany el 1945, després
del seu suïcidi. Segons Solidaridad Nacional, 12.000 persones van fer llargues cues, «amb el dolor imprès a la
cara», per deixar-hi la seva firma. H

«Himmler era altiu,
arrogant, antipàtic i
despectiu», deia
el pare Ripol, que el
va rebre a Montserrat

El franquisme va voler
fer visibles els seus
amics italians i
alemanys i deixar enrere
la Barcelona «roja»
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El Ayuntamiento de Barcelona va a intentar por
última vez que el Consorcio del Palau de la Música
cambie de criterio y acuse finalmente a
Convergencia de lucrarse durante el expolio de la
institución ....
El Ayuntamiento de Barcelona va a intentar por última vez que el Consorcio del Palau de la Música cambie de criterio y acuse
finalmente a Convergencia de lucrarse durante el expolio de la institución musical. El consorcio tiene 12 representantes, pero en la
primera votación sólo hubo 8 votos, faltaron los 2 representantes del Ministerio de Cultura. Decl. Joan Tardá.
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TeC pide al PSC que
apoye la moción de
censura contra Rajoy
O
>

Acuerdo de junta de portavoces

Laura Mangas
“Para alcanzar la normalidad democrática en este país hay que hacer todo lo posible para echar a Mariano Rajoy y al PP del Gobierno”. Y
ese todo lo posible incluye apoyar
la moción de censura que Unidos
Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy. Son reflexiones del líder de TeC, Xavier Matilla, cuyo
grupo presentó ayer al resto de
compañeros de pleno dos propuestas de acuerdo de junta de portavoces sobre corrupción.
Los comunes interpelan especialmente al PSC para que suscriba el texto de apoyo a la moción de
censura contra Mariano Rajoy para
“echar al PP” de las instituciones.
“Ya está bien de quejarse permanentemente sobre la Ley Montoro,
los recortes o la falta de autonomía
local. Ahora el PSOE tiene la clave
para solucionar estos problemas
echando al PP”, remarcó Xavi Martínez, edil de TeC.
Más allá de las críticas sobre la
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estrategia de Unidos Podemos, Matilla considera que “la moción de
censura ha puesto sobre la mesa la
voluntad de cambio ante una situación insostenible”, como lo es el hecho de que “determinados partidos
han hecho uso de las instituciones
en beneficio propio o de terceros”.
La corrupción que padece el país
es “sistémica” y supone una “emergencia democrática”.
En Catalunya, la “toxicidad” del
PP es mayor, aún, sostiene Matilla,
porque, además, “niega las libertades de las instituciones catalanas”.
La segunda de las propuestas de
TeC tiene que ver con el “expolio”
del Palau de la Música. Martínez
explica que piden al resto de grupos que vote a favor del documento para expresar la “condena a cualquier tipo de corrupción y a su encubrimiento por parte de las instituciones” y apoyar las peticiones
vecinales e institucionales que exigen al Govern que se persone como
acusación contra CDC (hoy PDeCAT) en el caso Palau, por financiación irregular. Z
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33 Fèlix Millet es dirigeix al jutjat a la Ciutat de la Justícia, el 21 d’abril passat.

CORRUPCIÓ.CAT

El consorci del Palau decideix
avui si acusa CDC pel ‘cas Millet’
L’Ajuntament de
BCN crema l’últim
cartutx perquè
s’incrimini el partit
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L

es espases tornen a estar alçades. L’Ajuntament de
Barcelona cremarà avui el
seu últim cartutx perquè el
Consorci del Palau de la Música, un
òrgan en què participen les administracions públiques i l’associació
Orfeó Català (una de les entitats que
gestionen l’auditori), canviï de criteri i acusi finalment Convergència
Democràtica pel presumpte cobrament de comissions desemborsades
per Ferrovial i suposadament camuflades en patrocinis.
La proposta que l’equip municipal portarà a la reunió del consorci
és que aquest organisme s’adhereixi

Els representants
del Ministeri de
Cultura i de l’Orfeó
Català són decisius
a la petició de la fiscalia que reclama
per a la formació política el decomís
(diners que anirien a parar a l’Estat)
de 6,6 milions d’euros, a la vegada
que reclama vuit anys de presó per
al que va ser gerent de Convergència, Daniel Osàcar.
/ El tinent d’alcalde
Jaume Asens i el gerent de recursos
de l’ajuntament, Joan Llinares, seran els que defensin la proposta
d’acusar CDC. El consistori ja ho va
intentar en l’última reunió del
consorci, però no ho va aconseguir
al no obtenir els vots suficients.
L’òrgan de direcció del consorci està compost per tres representants
de la Generalitat de Catalunya, dos
12 MEMBRES

P.13

de l’Ajuntament de Barcelona, dos
del Ministeri de Cultura i cinc de
l’Orfeó Català. En total: 12 membres. En el cas que es produís un
empat, el vot de qualitat el té el president de l’entitat, que en aquests
moments és el president Carles
Puigdemont.
En l’anterior reunió del consorci, la proposta de l’ajuntament va
sortir derrotada. Els vots dels dos
representants del Govern de Junts
pel Sí van ser clau per evitar que
s’acusés el partit nacionalista. Els
representants del Ministeri de Cultura no van acudir a la cita –aquesta vegada sí que s’hi presentaran–
i la majoria dels de l’Orfeó Català,
amb la seva presidenta Mariona
Carulla al capdavant, van votar-hi
en contra.
TENSIÓ EN ELS SOCIS DEL GOVERN / La ten-

sió ha arribat als socis del Govern català. El PDECat i ERC discrepen. La
coordinadora del primer partit, Mar-

ta Pascal, descarta que la Generalitat
hagi d’acusar CDC, mentre que la secretària general d’Esquerra Republicana, Marta Rovira, reclama a l’Executiu català que reconsideri la seva
postura. Aquest estira-i-arronsa es
podria reviure avui en el Consell
Executiu, que se celebrarà hores
abans que la reunió del consorci.
No obstant, la pretensió de l’ajuntament ha de salvar un altre escull.
El fiscal i les acusacions, entre elles
les del consorci, van comunicar el
17 de maig al tribunal les penes definitives que sol·liciten. Ni el Palau
de la Música ni el consorci, l’advocat
del qual és de la Generalitat, van demanar que es condemnés CDC. I en
aquests moments del judici una modificació resulta discutible. No hi ha
precedents. Una dada rellevant, segons fonts jurídiques, és que els advocats del Palau de la Música es van
reunir abans del judici amb els testimonis de l’entitat per recordar-los
que ells no acusaven CDC. H
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Pablo Iglesias saluda Carles Puigdemont; al costat, Xavier Domènech
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Fase d’ignició
ANÀLISI
Enric Juliana
Hi ha tres dies de maig del 2017
que haurem de recordar amb un
cercle vermell.
Divendres, 20 de maig: es registra la moció de censura de Podem. Diumenge, 21: victòria de
Pedro Sánchez a les primàries
socialistes, amb deu punts
d’avantatge sobre la candidata
oficialista Susana Díaz. Dilluns,
22: conferència del president de
la Generalitat a Madrid advertint que posa la directa, mentre
Mariano Rajoy li respon que es
mantindrà ferm com una roca
davant qualsevol iniciativa de
caràcter unilateral.
La fase d’ignició de la crisi política espanyola comença ara.
Ara que l’economia sembla que
remunta i tots els mals humors
socials afloren amb menys por.
Tothom al seu lloc. Cordeu-vos
els cinturons, que hi haurà xocs.
Més d’un.
En l’acte d’ahir a l’auditori de
l’Ajuntament de Madrid, gairebé amb més periodistes que
assistents, els tres conferenciants catalans semblaven un cor
angelical. Ni una paraula més
alta que l’altra. Gairebé cap

menció a la independència. Sobiranisme versallesc. El president Carles Puigdemont va ser
el més directe de tots tres:
“El nostre compromís és inviolable”. Puigdemont és el que té
més ganes que comenci el ball.
Ha calculat els possibles danys
personals i està disposat a assumir-los. Si el president de la Generalitat no frena, ningú del seu
Govern no ho farà. La constant
radiació dels cràters Pujol i Palau de la Música tampoc no afavoreix un canvi de plans. Unes

La victòria de Sánchez
posa fi a la política de
“concertació nacional”
entre el PP i els
notables socialistes
eleccions catalanes a curt termini deixarien triturat el PDECat,
dotat d’unes planxes protectores que no resisteixen el cobalt
de la “mare superiora”.
Rajoy tampoc no pot frenar. Si
intenta desactivar la qüestió catalana amb una oferta creativa,
corre el risc que se li revolti l’ala
dreta del seu electorat, en un
moment en què torna a tenir
molts votants desmobilitzats
P.14

per la nova onada d’escàndols.
El Partit Alfa espanyol, amb el
vent d’Europa i de l’economia a
favor seu, ara es troba en aigües
perilloses. El canal d’Isabel II
baixa tèrbol, la Guàrdia Civil fa
la seva feina i els fiscals no es
deixen embridar. Rajoy tampoc
no podria convocar eleccions
anticipades, en aquests moments.
Tot això ja ho sabíem, o ho podíem suposar. La principal novetat del mes de maig és la victòria de Sánchez a les primàries
del PSOE. S’ha trencat un eix del
sistema. Clamorosa derrota
d’una poderosa coalició oficialista molt ancorada a Madrid
i Sevilla. S’acaba de trencar la
política de “concertació nacional”, garantida per la gestora socialista. Fins fa una setmana, Rajoy podia trucar a Javier Fernández, president de la gestora, per
pactar. En cas d’urgència, Alfredo Pérez Rubalcaba. Amb
Sánchez no hi ha interlocució.
Rajoy ni tan sols l’ha trucat per
felicitar-lo.
El PSOE sembla que vira cap a
l’esquerra i Podem actua com el
Cinquè Regiment. Força d’assalt. Les seves dues mocions de
censura no prosperaran, però
pretenen obrir bretxa.
La immobilitat se li complica a
Rajoy.
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Puigdemont allarga la mà,
però avisa que no recularà
œEl Govern desembarca a Madrid per
demanar que es permeti el referèndum

œRajoy desafia el president a donar la
cara al Congrés i l’acusa de fer “xantatge”

DANI DUCH

L’amfitriona Carmena. L’alcaldessa de Madrid, que va ser candidata per Podem, va rebre el president a les dependències
municipals. Pablo Iglesias i Xavier Domènech també van anar a sentir Puigdemont. POLÍTICA 14 A 18 i EDITORIAL

Sánchez topa amb les
primeres tensions amb
els dirigents territorials
 Rajoy descarta un avanç electoral pel relleu a la cúpula del PSOE
i va admetre que encara no havia trucat al guanyador de les primàries
MentreMarianoRajoyassegurava
que el retorn de Pedro Sánchez no
pertorbarà els seus plans per a la
legislatura, el flamant guanyador

de les primàries va veure ahir com daris de Susana Díaz, que es diviressorgien les friccions dins del deixen entre els que propugnen
partit. Alguns dels afins van ame- donar guerra i els que volen girar
P.15 full. POLÍTICA 20, 21 i EDITORIAL
naçar els barons territorials parti-
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Puigdemont inicia el compte enrere per
convocar el referèndum si no hi ha pacte
El president proclama a Madrid el compromís “inviolable” del Govern amb la consulta
ISABEL GARCIA PAGAN
Madrid

Carles Puigdemont havia planejat
fa setmanes llançar des de Madrid
una última oferta de pacte amb el
GoverndeMarianoRajoypercelebrar un referèndum a Catalunya i
s’aferrava al retorn de Josep Tarradellas de l’exili com a referent de
granoperaciód’Estatalienaalacotilla de la Constitució, però l’ofensiva de l’Executiu central en les últimes hores ha fet que la proposta
final es converteixi en l’inici d’un
compte enrere cap al xoc institucional. Puigdemont esperarà una
resposta de Rajoy “fins a l’últim
minut de la pròrroga”, però, si no
arriba, “el compromís del Govern
és inviolable: celebrarem el referèndum”.
La cita a l’auditori de la Caja de
Música del palau de Cibeles llogat
a l’Ajuntament de Madrid va deixar un cert regust amarg al bloc independentista. El president,
acompanyat per Oriol Junqueras i
Raül Romeva, va pujar a l’escenari
SENSE RENÚNCIES

El president esperarà
“fins a l’últim minut
de la pròrroga”, però
hi haurà consulta
EL REFERENT

L’oferta és una nova
operació Tarradellas
que encaixi el
referèndum en la llei
per reivindicar el dret a l’autodeterminaciódeCatalunyailavoluntat de convocar un referèndum
acordatambelGoverncentralamb
l’enèsim no de Rajoy ressonant des
de la seu del PP i l’anunci de la Fiscalia d’investigar un antic esborrany de la llei de desconnexió.
Però ahir ningú no va parlar de
declaració unilateral d’independència. Es va llançar la “invitació a
un acord democràtic”, tal com es
titulava la conferència, davant representants d’una vintena d’ambaixades –França, Alemanya, Itàlia, Israel, Bèlgica, Noruega, Japó...–, de la societat civil
madrilenya, però sense presència
governamental ni política aliena a
l’independentisme més enllà de
Pablo Iglesias o el portaveu del
PNB Aitor Esteban. L’alcaldessa
Manuela Carmena els havia rebut
abans de la conferència.
L’obsessió de Puigdemont és
evitar el paper d’intransigent en el

La intervenció de Puigdemont va ser seguida des de la primera fila per Pablo Iglesias, al costat de representants del Govern, ERC i el PDECat

La moció de censura entra en joc
La defensa del referèndum

per a Catalunya ha trobat en
la moció de censura de Podem contra Rajoy un nou
terreny de joc. El president
Puigdemont s’ha posat al
capdavant dels contactes
amb Pablo Iglesias i, igual
com fa uns dies van intercanviar impressions per telèfon,
ahir es van reunir a la seu de
la delegació de la Generalitat
a Madrid. Puigdemont no

amaga que el suport a la censura a canvi del suport de
Podem al referèndum és una
manera de lligar curt els
comuns a Catalunya, però al
PDECat s’hi imposa la prudència. No obstant això, la
restauració del lideratge de
Pedro Sánchez al PSOE torna
a agitar l’escenari. En la reunió d’ahir, Puigdemont,
acompanyat del portaveu
parlamentari del PDECat,

P.16

Carles Campuzano, i Iglesias,
amb Xavier Domènech, van
acordar posar en marxa una
comissió mixta per buscar
punts de trobada entre les
dues formacions. Els comuns
defensen un referèndum a
Catalunya amb “efectes i
reconeixement jurídic”, i el
PDECat vol portar el compromís més enllà. El referèndum “no és una condició
suficient”.

conflicte entre la Generalitat i el
Govern central, encara que a ERC
ahir ja hi havia qui assenyalava
com a sobrer el pas per Madrid. Al
president,doncs,nomésliquedava
elbonto,defensarqueelprocéssobiranista no és “cap desafiament,
ni un suflé, ni una malaltia”, per, al
final, engegar el comptador: “No
serà l’últim rebuig, però no n’hi
hauràgairesmés”;“eltempsnoens
sobra”.
La proposta que va llançar Puigdemont parteix del reconeixement de Rajoy en el seu debat d’investiduraquelaqüestiócatalanaés
“elreptemésgreuquetéEspanya”,
i ho va enllaçar amb unes paraules
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per la ciutadania.
I aquí rau el punt de partida de la
proposta. La “inviolabilitat” del
compromís del Govern català amb
la convocatòria del referèndum
d’independència. Puigdemont va
allargar la mà més enllà del Govern
deRajoyivaferunacridaalasocietat civil espanyola –en correspondència al mig milió de firmes recollides pel Pacte Nacional pel Referèndum– perquè “faci seva la via
de l’acord” que permeti definir la
pregunta d’un referèndum, les
condicions per considerar vàlids
els resultats i el compromís per implementar-los.
LA VIA JUDICIAL

“L’Estat no disposa
de poder per frenar
tanta democràcia”,
conclou Puigdemont
M É S E N L L À D E LA M O N C L O A

Pablo Iglesias saluda Carles Pui

El Govern apel·la
a la societat civil
espanyola davant la
demanda catalana

DANI DUCH

de l’abril del 1990 a Girona del llavors príncep Felip: “La democràcia expressa els seus projectes a les
urnes”. Així, va instar Rajoy a
asseure’s a negociar “sense condicions, amenaces ni subterfugis”
en lloc de deixar la resolució del
conflicte als tribunals. També va
rebutjar “maniobres” com l’última
oferta de debatre al Congrés, que
va equiparar amb el cop de porta al
pla Ibarretxe. “No enganyem ningú,nifemperdreeltempsaningú”.
L’única sortida que veu factible
Puigdemont és una altra operació
Tarradellas fruit de la “voluntat
política”. Un acord entre governs,
ratificatalsparlamentsrespectiusi
P.17

En els plans de Puigdemont potser no hi ha acord, però no pot no
haver-hi referèndum. “L’Estat no
disposa de poder per frenar tanta
democràcia”, va avisar, cosa que va
arrencar uns tímids aplaudiments.
També Junqueras havia fet seu el
compromís amb la consulta “més
enllà de condemnes i inhabilitacions”, fins i tot posant en relleu que
“molts estem en política només de
passada”; i Romeva va alertar que
“no hi ha un problema català, però
Espanya es juga la seva democràcia a Catalunya”.
Puigdemont preveu traslladar la
proposta formalment al Govern de
Rajoyabansdedonarperesgotatel
temps de l’acord en les properes
setmanes. Serà llavors el moment
de citar partits defensors del referèndum i entitats sobiranistes per
definir la pregunta i la data de la
consulta i conjugar-la amb la
mobilització ciutadana i la defensa
dels càrrecs públics en els
tribunals.
Això va ser ahir. De tornada a
Barcelona, tornava a imposar-se la
tasca diària. El Consell Executiu
ha de decidir avui si varia la seva
acusació en el judici del Palau de la
Música i afegeix CDC, tal com li reclama el Parlament. ERC ho continua tenint clar, però els equilibris
al PDECat obliguen el Govern a
moure’s en el terreny de la “convivència cívica de la discrepància”.

Fas
ANÀLISI
Enric Juliana
Hi ha tres dies de maig del 2017
que haurem de recordar amb un
cercle vermell.
Divendres, 20 de maig: es registra la moció de censura de Podem. Diumenge, 21: victòria de
Pedro Sánchez a les primàries
socialistes, amb deu punts
d’avantatge sobre la candidata
oficialista Susana Díaz. Dilluns,
22: conferència del president de
la Generalitat a Madrid advertint que posa la directa, mentre
Mariano Rajoy li respon que es
mantindrà ferm com una roca
davant qualsevol iniciativa de
caràcter unilateral.
La fase d’ignició de la crisi política espanyola comença ara.
Ara que l’economia sembla que
remunta i tots els mals humors
socials afloren amb menys por.
Tothom al seu lloc. Cordeu-vos
els cinturons, que hi haurà xocs.
Més d’un.
En l’acte d’ahir a l’auditori de
l’Ajuntament de Madrid, gairebé amb més periodistes que
assistents, els tres conferenciants catalans semblaven un cor
angelical. Ni una paraula més
alta que l’altra. Gairebé cap
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SANTIAGO TARÍN
Barcelona

El Consorci del Palau de la Música es tornarà a reunir avui a fi de
tractar si canvia de posició sobre
si acusa CDC en el procés que està
tenint lloc a l’Audiència de Barcelona. La reunió es durà a terme a
instàncies de l’Ajuntament de
Barcelona i serà la tercera amb el
mateix tema sobre la taula des del
mes de febrer passat. En les dues
anteriors va ser desestimat, però
ara el Consistori torna a la càrrega
perquè creu que l’empara la votaciódelasetmanapassadaalParlament, en la qual la majoria va instar el Govern a personar-se com a
acusació particular contra CDC.
Els lletrats del consorci, que
són els serveis jurídics de la Generalitat, no van modificar les seves
conclusions provisionals, amb la
qual cosa ara hi ha una dificultat
jurídica per fer canvis. Es plante-

jaria una situació inèdita que, en
cas d’aprovar-se, es podria resoldre adherint-se a les conclusions
del fiscal. Caldrà veure quina posició adopta el Govern, els socis
del qual, precisament arran de la
votació al Parlament, van quedar
fracturats –ERC va votar a favor
d’acusar CDC i el PDECat es va
abstenir– només vint-i-quatre
hores després d’un acord entre
Carles Puigdemont i Oriol Junqueras per esperar la sentència, i
que va quedar en no res.
El Consorci del Palau està format per 12 persones. Tres són de
la Generalitat, dues del Consistori, dues més del Ministeri de Cultura i cinc de l’Orfeó Català. Les
institucions aporten 1,8 milions
d’euros anuals al Palau: un milió
la Generalitat, mig el Consistori i
la resta el ministeri. Avui està prevista la presència dels delegats
ministerials, que no van assistir a
l’última reunió.
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* Fins al 30 de juny de 2017.
No acumulable a altres promocions.
ocions.

El Consorci del Palau
torna a debatre avui
si acusa Convergència

Línia d’aten
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L’endemà, el no

PASSES · Puigdemont presentarà ara a Rajoy una proposta formal per pactar el referèndum, en espera del rebuig definitiu a
la proposta COHESIÓ · El govern i els partits sobiranistes entraran en la fase d’organització unilateral GESTOS · L’executiu i
els comuns arriben cohesionats al final de la via pactada DINS · El cas Palau i les divergències internes dificulten el front comú
gestos de l’univers dels comuns
amb el govern i viceversa han estat
prolífics darrerament. Després de
compartir amb l’executiu català la
primera fila de l’auditori en l’acte de
divendres del Pacte Nacional pel
Referèndum, l’alcalde accidental de
Barcelona, Gerardo Pisarello, es va
traslladar ahir a Madrid per assistir
a la conferència dels tres pesos pesants del govern. Encara més: el líder de Podem, Pablo Iglesias, va ser
l’únic màxim dirigent estatal que va
acceptar la invitació de la Generalitat de presenciar l’oferta de pacte al
govern espanyol. Poc abans, a més,
Iglesias es va reunir amb Puigde-

Odei A.-Etxearte
BARCELONA

C

arles Puigdemont escrivia
ahir un epíleg. El de l’intent
de pactar el referèndum
amb el govern espanyol.
El president de la Generalitat farà
arribar ara una proposta formal
d’acord al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, atesa la
impossibilitat de reunir-s’hi. A diferència del 2012, quan Artur Mas
va poder escenificar la fi de l’intent
d’acordar el pacte fiscal amb Madrid i precipitar la convocatòria
electoral després d’una trobada a
La Moncloa, el president espanyol
ha evitat aquesta vegada facilitar el
cop de porta. I encara més: sabent
que Puigdemont, Oriol Junqueras
i Raül Romeva es traslladaven a la
capital espanyola per oferir per última vegada un acord sobre el referèndum, el Consell de Ministres va
contraatacar divendres plantejant
als de Puigdemont que portin la seva proposta al Congrés, sense concretar-ne la manera, i insinuant,
sense aclarir-ho, que emprenguin
una reforma de la Constitució que
prevegi el dret a l’autodeterminació
de Catalunya. Rajoy tornava a actuar ahir de manera preventiva: va
comparèixer després de l’executiva
dels populars per carregar contra el
govern català i intentar desacreditar el suposat esborrany de la llei de
transitorietat filtrat a El País.

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

Més enllà de l’evidència,
hi ha en joc l’escenificació
del desacord davant dels
observadors internacionals
—————————————————————————————————————————————

mont, de la mateixa manera que
l’alcaldessa de Madrid, Manuela
Carmena, va rebre el president a
l’ajuntament. Unes fotografies que
relliguen l’aposta dels comuns i Podem pel referèndum i que complicarien un eventual desmarcament.

Cas Palau i divergències

L’oferta formal

b Puigdemont, tanmateix, pensa
concretar l’oferta a Rajoy formalment. Aquesta voluntat d’allargar
la mà es materialitzarà amb la presentació del mig milió de signatures
recollides pel Pacte Nacional pel Referèndum en favor d’una consulta
pactada i amb els pronunciaments
pel Parlament en defensa del dret
a l’autodeterminació, segons va assenyalar ahir el president. De fet,
el portaveu del comitè executiu del
Pacte Nacional, Joan Ignasi Elena,
també va demanar per carta reunirse amb Rajoy, però no en va obtenir
resposta. Els contactes bilaterals
entre els presidents català i espanyol han estat escassos des del començament de la legislatura. Es
van reunir el 20 d’abril de l’any passat a La Moncloa, en la primera i
única entrevista oficial, i ho van tornar a fer, en secret, l’11 de gener,
a instàncies del president espanyol,
que volia convèncer Puigdemont de
la necessitat que assistís a la reunió

Manuela Carmena i Carles Puigdemont, ahir, a l’ajuntament de Madrid ■ EFE
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dies han passat des
que Carles Puigdemont va introduir el
referèndum en el full
de ruta independentista durant el debat
de la qüestió de confiança al Parlament.
Era el 28 de setembre de l’any passat.

de la conferència de presidents, cosa que el català no va fer. No hi ha
hagut el contacte bilateral que Puigdemont perseguia i que, en canvi,
s’ha greixat millor entre els ministeris i les conselleries.
El govern preveu que l’oferta que
farà ara Puigdemont rebrà un nou
rebuig de Madrid. Més enllà de les
evidències, hi ha en joc l’escenificació del desacord davant dels observadors internacionals. Una vigilància a la qual Puigdemont atribuïa
ahir la crida que divendres va fer
Soraya Sáenz de Santamaría perquè el president de la Generalitat
plantegés la seva proposta al Congrés, en un intent d’exhibir voluntat de diàleg per part del govern espanyol, encara que no s’acabi de
concretar, com tampoc es va concretar l’anomenada “operació dià-
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leg”, encapçalada també per la vicepresidenta espanyola.
L’últim no del govern espanyol
obrirà la fase d’organització unilateral del referèndum, començant
per l’anunci de la data i la pregunta
de la votació, que Puigdemont ha
assegurat que es farà públic abans
de l’estiu.

Comuns: els gestos

b JxSí ha allargat el pas del referèndum pactat a l’unilateral per esperar els treballs del Pacte Nacional
pel Referèndum, que ara haurà de
decidir quin paper té en el procés.
Aquesta espera es fonamentava en
l’intent de cohesionar el suport dels
comuns d’Ada Colau amb el referèndum, fins al punt que la unitat
no es trenqui quan arribi el moment de fer el salt de legalitats. Els

b El judici del cas Palau, però, continua en paral·lel i complica la unitat pro referèndum dins i fora del
govern. El consorci del Palau de la
Música es tornarà a reunir aquest
migdia a instàncies de l’Ajuntament de Barcelona per replantejar
la decisió de no acusar Convergència després de les declaracions de
Fèlix Millet i Jordi Montull. La votació es repetirà després que l’acord a
què van arribar dimarts passat ERC
i el PDeCAT acabés trencat al Parlament. Els diputats republicans es
van manifestar en favor d’inculpar
els convergents en dues resolucions
presentades per la CUP i CSQP, i
aprovades a la cambra. Superar les
divergències internes davant de la
pressió de les institucions estatals
i la hiperactivitat de la fiscalia per
impedir el referèndum serà una de
les màximes dificultats que hauran
d’afrontar els partits. Fora del Parlament, l’espai més sensible a les
discrepàncies serà el mateix govern. Sobre el Departament de Governació ja pesa una querella. Dimarts vinent, l’executiu aclarirà
quantes empreses s’han presentat
a l’acord marc per a una futura
compra d’urnes. Asseguren que,
malgrat tot, no aturaran res. ■
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El Palau va voler
influir en testimonis
en benefici de CDC

a L’advocat de la fundació va advertir els treballadors de
la falta de proves a El consorci debat avui si acusa Osàcar
Jordi Panyella
BARCELONA

La Fundació del Palau de
la Música, a través de l’advocat Javier Zuluaga, que
representa l’ens en el judici del cas Millet, va voler influir en un grup de testimonis que han declarat en
el judici en el sentit de desviar el focus que apunta a
la presumpta trama paral·lela de finançament illegal de Convergència Democràtica de Catalunya a
través de comissions per
adjudicació d’obra pública
que hauria pagat l’empresa Ferrovial.
“Ens van dir que el tema
de CDC no estava provat”,
va explicar ahir a aquest

diari una de les persones
que van ser presents en
una reunió entre els treballadors del Palau de la Música i l’advocat Zuluaga, i
que es va fer amb anterioritat al judici per preparar
la declaració que havien de
fer davant el tribunal.
Tant l’acusació particular
de la fundació com la del
consorci no han presentat
cap escrit d’acusació en el
judici. La posició del consorci es podria modificar
avui en una reunió en què
els representants de les
tres administracions que
l’integren han de decidir
què fan.
La reunió d’avui l’han
forçada els representants
de l’Ajuntament que ahir,

a través del regidor Jaume
Asens i el cap dels serveis
jurídics, Joan Llinares,
van insistir en la necessitat de formalitzar l’acusació contra l’extresorer de
CDC Daniel Osàcar.
La direcció del consorci
la conformen 12 persones,
de les quals 3 representen
la Generalitat; 2, l’Ajuntament; 2, l’Estat i 5, la Fundació del Palau de la Música i l’Orfeó Català. La presa de posició dels membres del govern, representats per la conselleria de
Cultura, ben segur que serà objecte de debat en la
reunió que celebra avui
l’executiu, abans que la del
consorci, tot i que en la reunió de la setmana passa-
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Daniel Osàcar, extresorer de CDC, saludant el seu advocat, Xavier Melero ■ JOSEP LOSADA /

da el govern ja va decidir
no acusar i esperar al final
del judici per prendre una
decisió. Ara bé, entre la reunió de la setmana passada i la d’avui es va produir
la votació en el ple del Parlament on va prosperar,
també amb els vots dels diputats d’ERC, la petició
que el govern insti l’advocat del consorci a formalitzar l’acusació. Sobre la ba-

se d’aquest fet, fonts
d’ERC consultades ahir
per aquest diari van obrir
l’expectativa que la qüestió torni a ser tractada per
l’executiu en assegurar
que s’espera que “el govern complirà el mandat
del Parlament”.
Tot i que el consorci
aprovés avui acusar CDC,
no queda clar si formalment es podrà fer, ja que el

tràmit per modificar les
conclusions provisionals
de les acusacions es va
complir la setmana passada, el mateix dia que ho va
fer el fiscal. No hi ha precedents jurídics en el dret
penal que a una part acusadora se li hagi permès
modificar les seves conclusions un cop ja les havia
elevat a definitives en la
vista oral. ■
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ERC PRESSIONA PER CANVIAR AVUI LA
POSICIÓ DEL CONSORCI DEL PALAU. Dia
clau per decidir la posició definitiva del Consorci del
Palau de la Música en el judici sobre l’espoli de

l’entitat i el presumpte finançament il·legal de CDC.
Forçat per l’Ajuntament de Barcelona, l’entitat –que
integren la Generalitat, l’Ajuntament, l’Estat i
representants de l’Orfeó– torna a reunir-se avui per

P.21

debatre per última vegada si modifica les conclusions
en el judici per acusar CDC. Esquerra va pressionar
ahir perquè ho fes: el diputat Joan Tardà va dir a la
SER que el Govern “farà el que va dir el Parlament”.
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CATALUÑA
23 Mayo, 2017
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n el pasado existía alguna
posibilidad de que al hablar de Cataluña como casa nostra pudiera darse alguna
aproximación semántica común,
desde luego cada vez más vaga.
Hoy, dado el impacto distorsionante del procesisme, cuando alguien hace referencia a casa nostra, se impone la pregunta: casa
nostra, ¿de cuántos y de quiénes?
En realidad, casa nostra acabó delimitando un nosotros y un ellos.
El panorama de descomposición
política en Cataluña algo tiene
que ver con eso desde el momento en que, para ser de casa nostra”, para que pertenecer arrope
y legitime, se daba por sentado
que la ropa sucia hay que lavarla
en casa, en casa nostra. ¿Cómo
lavar en casa la ropa sucia del
Palau de la Música, de las tramas
convergentes o de la familia Pujol? En paralelo con la idea tan
arcaica y pairalista de lavar la ropa sucia en casa, se da la tesis de
un soberanismo que al saltarse la
ley redunda en la entelequia de
un excepcionalismo catalán, fácilmente ajeno al orden constitucional. Al mismo tiempo, como oficina de empleo, el nacionalismo radical ha engendrado un lumpen
mediático y pseudo intelectual de
una belicosidad que va en aumento a medida que aparecen nuevos
indicios del fracaso del proceso
de separación de España. En el
futuro, recomponer el sentido de
casa nostra será impracticable,
añadiendo frustración al emocionalismo secesionista. Estamos en
una frontera semántica, en la
que solo si el lenguaje sirve para
convivir será posible verse cara a
cara con el futuro.
El secesionismo ha acabado
con una cierta significación concertada de casa nostra y ha dividido la sociedad catalana, generando factores de colisión interna y
exclusivismo que hasta antes de
la crisis de 2008 quedaban arrin-
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Demolición de la ‘casa nostra’
VALENTÍ PUIG
conados aunque —como se ha visto después— ya iban erosionando
los fundamentos del pluralismo.
Como caso flagrante, TV-3 y Catalunya Ràdio están decepcionando a sus audiencias con un sectarismo que a la vez perjudica la
autoestima de los buenos profesionales que, mientras pudieron,
se esforzaron por la credibilidad
de unos medios de comunicación
que son parte del bien público, a
cargo del contribuyente, sea votante del partido que sea y refiera
como refiera libremente su identidad.
En los fastos conmemorativos
de 1714 quedó patente, de forma
extremada, la concepción exclu-

El secesionismo
ha dividido la
sociedad catalana,
generando factores
de colisión interna y
exclusivismo que
hasta antes de
la crisis de 2008
quedaban
arrinconados

Agentes de la Guardia Civil, durante uno de los registros de la antigua sede de CDC. / MASSIMILIANO MINOCRI

nuevo uniforme para las unidades de seguridad ciudadana de
los Mossos d’Esquadra. Hace más
de 30 años que los agentes no
cambian su vestimenta. La propuesta de uniforme incluye una
gorra de plato, una camisa con
botones y corbata, y pantalones
sin bolsillos laterales. Todo ello
han sido los elementos más criticados por los policías en las redes
sociales. “Podremos hacer una valoración rigurosa cuando lo veamos”, indicó ayer la portavoz del
sindicato mayoritario de Mossos,
SAP-Fepol, Imma Viudes. El portavoz del SME, Toni Castejón apuntó que las primeras valoraciones
no eran “muy positivas” y David
Miquel, del SPC, lamentó que no
se haya contado “con la gente en
la calle, ni con sus representantes”, que deberán usarlo. USPAC
ya avanzó que se pronunciarán
en contra de la nueva uniformidad el viernes, cuando se prevé
que sea presentado a los sindicatos.

También ha pasado...
Catalunya en Comú
Los afiliados de Un país en comú,
el partido auspiciado por Ada Colau y que se fundó en abril, han
elegido, en un proceso participativo, que la formación se denomine
a partir de ahora Catalunya en
Comú. Con una participación de
3.459 personas, este nombre se
impuso con el 53,7% de los votos
frente a la otra opción, la de En
Comú Podem, que cosechó el
46,3%. Elisenda Alamany, coordinadora de comunicación, alabó la
elección por tres razones: porque
lleva el nombre de Cataluña —“el
país que queremos ganar”, dijo—;
porque incorpora la marca comú,
que evoca a Barcelona en Comú; y
porque implica la voluntad de hacer nueva política. Albano Dante
Fachin, líder de Podem, que presentó ayer los tres posibles escenarios que debatirán los círculos
sobre el referéndum que plantea
Carles Puigdemont, celebró que
los comunes hayan desechado
usar su marca porque alegó que
podía “generar confusión”.

yente de la casa nostra de otros
tiempos. Al pretender convertir
una guerra de sucesión en una
guerra de secesión, la sociedad
catalana quedó lesionada, tanto
por la falta de rigor histórico como por la sumisión de los fastos a
la dinámica del proceso. Casa nostra quedaba al servicio de la parcialidad y de los errores tácticos
de Artur Mas. De todo aquello, en
verdad, queda poca cosa, salvo
las reflexiones de los pocos historiadores que osaron poner en
cuestión los sesgos interpretativos de 1714. El deslizamiento del
nacionalismo hacia el proceso secesionista confirmaba sobradamente su ruptura con el catala-

Niña ahogada
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La policía catalana investiga por
un homicidio imprudente grave
al responsable de la piscina mu-

Martes 23 de mayo de 2017

nismo cultural e histórico. Comenzaba otra cosa, de una parte
caos argumental por parte de
quienes propugnaban un determinismo de la nación catalana;
de otra, la insatisfacción de aquella ciudadanía de Cataluña que se
sentía o bien ajena o bien enfrentada a la idea de independizarse
de España quedando fuera de la
Unión Europea. El sentido último de casa nostra es hoy una antigualla que obstaculiza la reflexión colectiva y el contraste de
pareceres, la conversación pública que es la esencia de una sociedad civil.
Ralf Dahrendorf indagó con
acierto el concepto de oportunidades vitales, es decir, el conjunto de posibilidades y ocasiones
que su sociedad o su posición social específica ofrecen al individuo. La vida misma es una respuesta a esas oportunidades. De
ahí se deducían dos elementos:
las opciones y los vínculos. Opciones para ejercer el derecho individual a elegir; vínculos como pertenencia, el hogar, la memoria
del pasado, la comunidad histórica, la religión. De este modo, las
oportunidades dan espacio para
la elección personal y los vínculos mantienen arraigos y permanencias. En el equilibrio variable
entre opciones y vínculos las sociedades pueden afrontar de una
parte el logro de la autonomía individual y de otra el riesgo de atomización. En estos momentos, casa nostra no sería una oportunidad vital para todos porque se
predefine en términos de exclusión. Sus casos de corrupción la
lastran penosamente y lo que
queda del catalanismo parece
más empeñado en conservar cuotas de poder que en proyectarse
en el siglo XXI. Por el contrario, si
equilibra opciones y vínculos, la
libertad afirma sus márgenes.
Valentí Puig es escritor.

nes en la instalación. Los Mossos d’Esquadra tenían previsto
entregar ayer a los juzgados de
Ripoll el atestado donde recogen las conclusiones de lo sucedido. La menor estaba haciendo
una clase en la piscina junto a
sus compañeros de P4 de la escuela Pirineus de Campdevànol.
Después de que los responsables
comenzaran a recoger y no la
encontraran, apareció flotando
en el agua.

Muerto por un policía
El atracador de una gasolinera
de Lleida que murió la noche
del domingo tras una persecución policial apuntó con un arma a uno de los mossos que participaban en la operación policial y éste hizo uso entonces de
su arma reglamentaria hiriéndolo mortalmente por la espalda,
según Europa Press. El Área de
Investigación Criminal de los
Mossos está investigando el incidente en el que murió este atracador, que junto con otro hombre había perpetrado un robo
en una gasolinera de la calle Corts Catalanes de Lleida. Tras herir con un destornillador al em-
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El Consorcio vuelve a votar hoy si acusa
al partido por financiación irregular

sejo asesor de Endesa en CataluJESÚS GARCÍA, Barcelona
ña; Glòria Renom, exdiputada
El caso Palau ha durado tanto
convergente; y los empresarios Igque ha visto nacer y morir Gobiernacio García Nieto, Maria Àngels
nos de varios colores. Y no ha siVallvé y los hermanos Mariona y
do ajeno a esos vaivenes. Cuando
Artur Carulla.
salieron a la luz los indicios de
Madí fue especialmente beligefinanciación irregular de Converrante y ejerció como portavoz del
gència, el tripartito estaba al manbando del no. En anteriores reudo. Y se alineó con la fiscalía para
niones había acusado al jefe de
acusar al partido de Artur Mas.
los servicios jurídicos del AyuntaEn el Consorcio —el órgano que,
miento, Joan Llinares —que gesentonces, gestionaba los fondos
tionó el Palau tras el escándalo—
públicos del Palau de la Música—
de “politizar” el caso. En 2013,
la Generalitat de José Montilla
cuando el Consorcio deciempleó su mayoría para
dió no acusar a Converremar en esa dirección. Y
gència, se abstuvo en la
la Diputación de Barcelovotación. Esta vez, no.
na, también pilotada por
La discusión es polítiel PSC, se personó como
ca, pero se ha vestido con
acusación.
argumentos jurídicos.
Todo cambió tras la
Los contrarios a acusar a
llegada al poder de CiU.
CDC esgrimieron un inEn 2013, la investigación
forme de la consultora
tocaba a su fin. El fiscal
P r i c e Wa t e r h o u s e C o dio por buenos los indiopers. El Ayuntamiento
cios de que Convergènsostiene que acusar no es
cia cobró 6,6 millones en
solo posible, sino convecomisiones ilegales de Feniente para que los 6,6
rrovial a cambio de obra
millones sean destinapública. Las partes predos, en caso de condena,
sentaron sus escritos paal Palau. Pero eso no ocura ir a juicio. Y el Consorrrirá de ningún modo, secio dejó fuera al partido.
ñalan, si el Palau no reclaTambién lo hizo la Funma ahora.
dación del Palau, el órgaTras las críticas de
no privado que regía en
ERC a la posición de la
época de Millet. La DipuGeneralitat en la votatación del convergente La presidenta de la fundación del Palau, Montserrat Carrulla, en una rueda de prensa. / M. M.
ción del día 12, la alcaldeSalvador Esteve fue más
del Palau posMillet— votó en pri- sa Ada Colau pidió a Carles
allá y, en 2015, se apartó de golpe David Madí, que fue
mer lugar. Tiene 12 representan- Puigdemont que convocara una
del proceso para evitar “gastos”.
tes: siete institucionales y cinco reunión urgente del Consorcio.
La presencia de Convergència jefe de campaña de
del Orfeó. Solo hubo, sin embar- El Gobierno catalán se negó. Y
(y de su extesorero Daniel OsáArtur Mas, lideró
go, ocho votos: fallaron dos miem- Colau la convocó por su cuenta.
car) en el juicio siempre ha estabros del Orfeó y los dos represen- Se celebra hoy. La CUP, por su
do garantizada: tanto la fiscalía el bando del ‘no’
tantes del Estado, que lo son del parte, forzó que se votara una recomo la Federación de AsociacioMinisterio de Cultura y que alega- solución sobre el asunto el miérnes de Vecinos de Barcelona, que
ron problemas de agenda. El no a coles, el mismo día en que las parejerce la acusación popular, les
acusar a CDC se impuso por cin- tes presentaban, en el juicio, sus
acusan como partícipes a título
Este último arreón político a co votos a tres: los tres de la Gene- conclusiones definitivas. El Golucrativo. Ha existido, sin embargo, una guerra soterrada para propósito del caso Palau comen- ralitat (más dos del Orfeó) gana- bierno catalán se mantuvo firme
que los organismos del Palau ac- zó en febrero. A las puertas del ron la partida a los dos del Ayun- en su negativa. El Ayuntamiento
tuaran en una u otra dirección. juicio, el Ayuntamiento planteó tamiento y un verso suelto del pidió al secretario de la junta de
la Fundación, Joan Vallvé —exLa última batalla se libró la sema- la necesidad de revisar la estrate- Orfeó.
Hubo una segunda votación, consejero de Jordi Pujol— que
na pasada, después de que el gia jurídica. En marzo, los saAyuntamiento de Barcelona, en queadores confesos del Palau, la de la Fundación, la entidad pri- diera instrucciones al abogado
manos de Ada Colau, haya inten- Fèlix Millet y Jordi Montull, ad- vada que también ejerce la acusa- del Consorcio para, al menos, petado a última hora (y sin éxito) mitieron el pago de comisiones a ción particular en el juicio por el dir un aplazamiento y esperar a
que el Consorcio acuse a Conver- Ferrovial. Y el Consistorio redo- expolio del Palau. De sus 25 los resultados de la reunión. No
gència. La negativa de la Genera- bló sus esfuerzos para convocar miembros acudieron 18. La mayo- lo hizo. Y el abogado, que es un
litat ha provocado las críticas de reuniones y conversaciones. La ría de ellos (16) son mecenas y funcionario de la Generalitat, soEsquerra y la enésima división última y decisiva, la del viernes miembros de la junta del Orfeó. lo tenía la orden emanada de la
De nuevo, se impuso por mayoría votación del viernes 12: no acusar
entre los socios del Gobierno de 12 de mayo.
El Consorcio —que mantiene el no. Entre los que votaron a fa- a Convergència. Había preparaJunts pel Sí. Hoy, con las conclusiones ya presentadas en el jui- su estructura jurídica porque es vor de excluir a Convergència fi- do, sin embargo, dos escritos de
cio, el Consorcio se reúne de nue- parte en el juicio, pero que será guran David Madí, exjefe de cam- acusación de signos distintos.
disuelto tras la reestructuración paña de Mas y presidente del con- Por si acaso.
vo para votar.

La larga batalla
para salvar a
CDC del ‘caso Palau’
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Ciutadans demana
d’investigar Urbanisme
La formació taronja
proposarà al ple
de divendres de
crear una comissió
d’investigació de la
gestió d’Antoni Vives
BARCELONA Redacció

Ciutadans (Cs) ha presentat una
proposició que serà debatuda en
el ple de divendres per crear una
comissió d’investigació sobre la
gestió de l’àrea d’Urbanisme durant el mandat de Xavier Trias.
La presidenta del grup municipal, Carina Mejías, insta en
aquesta iniciativa a dirimir responsabilitats polítiques i aclarir
les possibles irregularitats que
estan subjectes a investigació
per part de la Fiscalia, l’Oficina
Antifrau o pels mateixos serveis
municipals en el període comprès entre el 2011 i el 2015.
Cs considera que cada setmana es coneixen noves irregularitats i que és el moment que
l’Ajuntament iniciï a través
d’una comissió d’investigació les
indagacions necessàries per determinar les possibles responsabilitats polítiques que es puguin

derivar d’aquesta mala gestió,
amb referència a les anomalies
detectades en l’Institut Municipal d’Informàtica, l’empresa
municipal Barcelona Regional o
les obres de Glòries, esquitxades
pel cas del 3%. Totes elles vinculades amb la gestió del llavors tinent d’alcalde d’Urbanisme, el
convergent Antoni Vives.
El juny de l’any passat Ciutadans ja va presentar una iniciativa similar a fi de crear una comissió d’investigació arran de
les irregularitats detectades en

La iniciativa també
busca definir millores
en els procediments
per evitar
situacions similars
alguns contractes de Barcelona
Regional (BR). La iniciativa va
ser rebutjada per l’equip de govern, que finalment va optar per
encarregar una auditoria interna
de l’empresa municipal. Segons
Mejías, la comissió de seguiment
tan sols s’ha reunit dues vegades
per reportar els mateixos informes elaborats per la Fiscalia i no
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ha anat més enllà. Tampoc la comissió d’investigació interna
que havia d’aclarir l’adjudicació
dels treballs de les obres de Glòries no s’ha constituït. El ple municipal del març passat va aprovar per unanimitat aquesta proposta presentada per Cs a fi
d’aclarir responsabilitats polítiques sobre el desgavell que s’està produint a la plaça. Tot i això,
encara no hi ha hagut cap moviment per començar a investigar
aquestes adjudicacions.
Per això, Mejías critica la velocitat amb què alguns membres
de l’equip de govern han actuat
davant del cas Palau, que contrasta amb la passivitat davant
d’altres irregularitats detectades
dins de l’Ajuntament. Vol que en
la futura comissió d’investigació,
a més de les que està analitzant
l’Ajuntament, s’incorporin les
irregularitats que estan investigant la Fiscalia i l’Oficina antifrau. “Volem evitar que es tornin
a reproduir de nou accions contràries a l’interès públic”, diu
sentenciant la presidenta del
grup municipal. A més en aquesta comissió, apunta Mejías,
s’hauran de definir possibles millores en els procediments i la
gestió dels recursos de l’Ajuntament. 

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HORA 25 (INFORMATIVO)
DURADA : 52

Cadena Ser

dilluns, 22 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

ERC reclama al gobierno catalán que acuse a
Convergència de financiación irregular en el caso
del Consorcio del Palau de la Música de Cataluña.
ERC reclama al gobierno catalán que acuse a Convergència de financiación irregular en el caso del Consorcio del Palau de la Música
de Cataluña. En la última reunión del Consorcio del Palau el Govern votó en contra de acusar a CDC y el Ayuntamiento de Barcelona a
favor. Decl. Joan Tardá;
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 17

diumenge, 21 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Resumen de noticias de la semana.
Resumen de noticias de la semana. La Generalitat rechaza volver a convocar el consorcio para estudiar la acusación a CDC.
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