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Patrimonio a la carta
Cases Singulares añade la Casa Felip a su oferta de visitas en grupo reducidos
JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona
Se habla del turismo que invade
Barcelona y copa los edificios que
más identifican a esta ciudad, sobre todo los construidos por Gaudí que arrastran a millones de personas cada año. Pero hay otro tipo
de turismo que busca escapar de
la masificación y conocer con calma otros atractivos escondidos.
Es lo que facilitan desde 2010 Isabel Vallès y Laura Pastor tras poner en marcha Cases Singulares
con la intención de dar a conocer
lugares al margen de los circuitos
turísticos, explicando, mediante
visitas guiadas y en grupos reducidos, su historia y la de sus propietarios. La última en incorporarse
a esta oferta de patrimonio a la
carta es la Casa Felip, un impresionante edificio modernista construido por Telm Fernández i Janot en 1901 en el número 20 de
Ausiàs Marc, en la llamada “zona
del oro del textil”, que vivió un
gran enriquecimiento en la década de los noventa del siglo XIX con
la construcción de enormes y destacados edificios. “Los mejores del
Eixample”, según el empresario y
mecenas Antoni Vila Casas que adquirió en 1997 esta vivienda para
instalar allí la sede de su fundación, donde trabaja su equipo y ha
desplegado parte de su impresionante colección de arte moderno
y contemporáneo.
Como no podía ser de otra forma esta casa es una auténtica lujuria de las artes aplicadas donde
los más hábiles artesanos modernistas emplearon materiales extraordinarios. Impresiona comprobar que no se sube al piso principal por la escalera que utilizaban sus dueños, sino por una interior, menos noble pero igual de
fastuosa, situada junto al ascensor. El suelo de la entrada es de
mármol de Carrara. El mejor.

La impresionante escalera de acceso a la Casa Felip, en el número 20 de Ausiàs Marc. / JOAN SÁNCHEZ

El piso que se visita fue propiedad del matrimonio Felip, de los
que se sabe muy poco. Tan solo
que él era un industrial textil que,
quizá, había hecho su fortuna en
América. Falleció en 1913 y su mujer, Elvira Pérez y Capdevila, en
1936, heredando la casa sus sobrinas. En 1975 pasó a manos de los
Salesianos del Tibidado y en 1990
se instaló el Círculo Condal.

Salón estilo rococó
La vivienda es espectacular y sorprende incluso al ojo acostumbrado a estos interiores suntuosos.
La zona íntima donde los Felip vivían —en el interior de manzana—
es un recinto donde abundan la
madera en las paredes alternando
con los esgrafiados de Joan Paradís. El suelo está elaborado de mosaico romano por Lluís Bru, el mismo que hizo los del Palau de la

La ratafía al poder
Sergi Pons Codina sigue el ácido
retrato de la modernidad que inició
en ‘Mars del Carib’ con ‘Dies de ratafia’

Música, con teselas doradas de
pasta de vidrio. La joya de esta
estancia, con permiso de la impresionante chimenea de madera tallada donde puede verse una ninfa
como las que pintaba Alphons Mucha, es la impresionante vidriera
de colores de 20 metros cuadrados creada por Antoni Bordalba,
con flores y mujeres que parecen
gozar de la naturaleza. “Es la última estancia que se visita y la gente no puede reprimir un sonoro
¡ohhh!”, asegura Pastor.
En la otra parte de la casa, que
da a la fachada principal de
Ausiàs Marc, se recibían a las visitas y ahora acoge las reuniones de
la fundación. Es un salón francés
de estilo rococó. “El modernismo
es muy ecléctico”, asegura Vallès
de esta estancia en la que predomina el tono rosa pastel. Las paredes
siguen decoradas con la pana pintada original, un poco kitsch, mien-

tras los suelos son de marquetería
de diseños geométricos. Una maravilla. De lo poco que se sabe de
esta familia, señalan Pastor y Vallès, era que eran muy religiosos,
algo que contrasta con la ostentación y el lujo con la que vivían.
Con esta nueva vivienda Cases
Singulares consigue su propósito
de abrir una casa cada día: los lunes el Palauet Casades, sede del
Colegio de Abogados; el martes la
Biblioteca Arús, el templo masónico de la ciudad que conserva más
de 80.000 volúmenes; el miércoles el Palau Baró de Quadras, de
Puig i Cadafalch; el jueves la Casa
Rocamora, un palacete isabelino
que conserva importantes colecciones de cerámica y pintura; el
viernes la Casa Felip, y el sábado y
el domingo la Casa Amatller, con
uno de los mejores interiores modernistas, mobiliario incluido, de
Barcelona.

colaborar con un periódico. La
desafección por la situación política y social y cierta conducta nihilista que destilaban los protagonistas de Mars de Carib sigue latente.
“Reflejo una generación que tiene
entre 30 y 45 años, especialmente
castigada por una crisis no sólo
económica: antes sabías incluso

También el bar como ágora, que
ve como “un espacio de redención, un lugar de felicidad”, y un
lenguaje directo: “No escribo normativamente bien, hago castellanismos y construcciones gramaticales que chirrían, pero sí reflejo
el lenguaje de la calle”.
Asumidas esas similitudes,
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da i dirigida” i a partir d’aquí demanarà al tribunal de no assistir a les
sessions a les quals no sigui imprescindible.
L’estat de salut de qui va ser la seva mà dreta al Palau de la Música,
Jordi Montull, tampoc no és gaire
millor, segons el seu entorn. Té 77
anys i camina amb bastó. Des del
seu terrat també observa un abundant llegat, tot i que una mica menorque elde Millet. Està tan deteriorat mentalment, diuen, que no té
ni la sensació d’haver-se apoderat

“Estic fet una
porqueria, no puc
caminar, vull acabar
d’una vegada aquesta
tortura”, va dir a RAC1

ARXIU

Fèlix Millet entrant al Palau de Justícia el març del 2014 per assistir al judici de l’hotel del Palau de la Música
TONI MUÑOZ
Barcelona

L’

expresident del
Palau de la Música
fa vuit anys que
compleix la condemna social que
l’obligaarecloure’salasevamansió
de l’Ametlla del Vallès. No en surt
mai. Els veïns fa anys que no el veuen ni en saben res. L’esclat del cas
Palau va esquerdar els fonaments
de la societat civil i el prestigi de
Fèlix Millet va quedar sepultat sota
la runa. Va passar de ser un prohom
de la burgesia barcelonina a un repudiatquenomésvaconservarl’estatus a l’Ametlla, la població que li
va continuar mostrant respecte en
públic malgrat maleir-lo en privat.
Al seu refugi hi viu tranquil.
Va del sofà al llit i del llit al sofà. Es
passa el dia veient els esports per
la televisió fumant un cigarret rere
l’altre. Segons diverses persones
del seu entorn es mou amb molta
dificultat, només s’atreveix a caminar quan és qüestió de poques passes i els camins més llargs els fa amb
la cadira de rodes que fins fa poc

L’expresident del Palau de la Música al·legarà durant el judici
la falta la memòria pel seu mal estat de salut

El terrat
de Fèlix Millet
empenyiaenDavid,elseuassistent,
que ha estat de baixa els darrers
mesos perquè s’està recuperant
d’una operació d’esquena. Els anys
passen també per al que havia de
ser el motor de propulsió de la seva
cadira de rodes.
Tot i que el deteriorament físic
no sempre va acompanyat de la demència,duranteljudicielfactordel
pas del temps serà aprofitat com a
estratègia de defensa. Millet i Montull al·legaran que no recorden res.
Han passat gairebé vuit anys des
que va començar el cas Palau. Una

Junts pel Sí vol que
el Parlament agiliti
les lleis de ruptura
BARCELONA Redacció

El grup de Junts pel Sí va registrar ahir una reforma del reglament del Parlament amb l’objectiu d’agilitar la tramitació de la
principal llei de ruptura, la de
Transitorietat Jurídica, que impulsa juntament amb la CUP.
La reforma busca permetre als
grups parlamentaris impulsar la
tramitació de lleis pel mecanis-

més a les lleis que presenta el Govern, mentre que Junts pel Sí vol
que aquest mecanisme s’estengui
també als grups parlamentaris.
La proposta de modificació
que impulsa el grup majoritari,
presidit pel diputat Jordi Turull,
proposa que el grup promotor
d’una iniciativa parlamentària
pugui sol·licitar que “una llei sigui tramitada directament en
lectura única” amb l’únic requisit

llargainstruccióenquèhasortitala
llum l’alt tren de vida de què van
gaudir Millet i la seva família durant anys a costa dels diners públics
de la institució. Viatges, sopars, luxosos casaments i reformes a casa
seva. Des del seu terrat es veuen les
seves propietats, un llegat aixecat
gràcies al Palau. Una mansió de 620
metres quadrats envoltada de bosc,
una propietat que ocupa l’equivalent de sis illes de l’Eixample. Les
interioritats del cas es troben en
aquell paisatge al terrat de Fèlix
Millet, i ell dirà que amb 82 anys no

aquest requisit. Aquest sistema
permetria als dos grups sobiranistes tramitar amb la màxima
urgència determinades normes
clau per a la “desconnexió” amb
Espanya, en paraules dels seus
impulsors, i així evitar impugnacions del Govern central.
Un altre dels articles de l’actual reglament que Junts pel Sí i la
CUP podrien utilitzar per aprovar la desconnexió seria el 81.3,
que permet alterar l’ordre del dia
del ple a petició de dos grups parlamentaris o d’una cinquena part
dels membres de la Cambra. De
fet, aquesta via es va utilitzar en
la votació de les conclusions de la
comissió del Procés Constituent,
procés pel qual la presidenta del
Parlament està sent investigada
per la justícia.

recorda res. Aquesta serà la seva
estratègia. “Estic fet una porqueria,
no puc caminar, vull acabar d’una
vegada aquesta tortura”, assegurava ahir en una entrevista a El
Món a RAC1.
La coartada és manifesta. El judici li arriba massa tard. “No estan
lúcids. Ni que volguessin serien
capaços de recordar res”, assegura
una persona pròxima. Millet s’asseurà al banc dels acusats com a
presumpte autor de diversos delictes i no explicarà res. A tot estirar
farà una declaració molt “delimita-

ROSER VILALLONGA

Jordi Turull, de Junts pel Sí

pretén obrir una via alternativa.
La proposta de reforma de Junts

de vint milions d’euros amb el seu
cap. En el judici tampoc no declararà, i si ho fa no dirà una paraula de
més. El seu advocat, Jordi Pina, insisteixquelaculpadelalentituddel
procediment no és de Millet i Montull sinó de l’administració de justícia, que ha dilatat massa un cas pel
qual van confessar el primer dia.
Això sí, van reconèixer haver saquejat tres milions, però els milions
espoliats segons la Fiscalia sumen
més de trenta, dels quals gairebé
deu no se sap on han anat a parar.
“La lentitud del procediment no és
imputableniaellsniami.Nosaltres
no hem presentat cap recurs, ni impugnacions, ni sol·licituds de prova
inútils”. Durant gairebé una dècada
pel cas Palau hi han passat cinc jutgesquehanhagutd’assumirunainvestigació amb una ingent quantitat de folis i imputats.
En tots aquests anys, Millet i
Montull es van asseure una vegada
al banc dels acusats pel cas de l’hotel del Palau, afer pel qual van acabar absolts pel Suprem. Demà començarà el judici en majúscules en
què els exdirectius del Palau seran
jutjats per haver saquejat la institució. Seran quatre mesos de sessions
amb un centenar de testimonis que
culminaran el 27 de juny, quan faltarà menys d’un mes perquè pel
vuitè aniversari de l’entrada dels
Mossos al Palau. El debat del futur
seràsiencasdesercondemnatsuns
avis de vuitanta anys hauran d’entrar a presó per rehabilitar-se. Millet i Montull, els saquejadors confessos, entraran en cadira de rodes i
amb bastó, i amb tothom pendent
del seu terrat.

una altra de les iniciatives formulades pel grup de Govern és que
l’ordre del dia de la Mesa del Parlament i de les comissions es facin tenint en compte “la conciliació horària”.
La reforma del reglament del
Parlament, de tota manera, no és
un procés senzill ni ràpid. Segons
la disposició final de la norma,
s’ha de tramitar com una proposició de llei del desenvolupament
de l’Estatut, recollit als articles
117 i 118. Això suposa que, una vegada plantejada per dos grups
parlamentaris, la Mesa del Parlament ha de constituir una ponència perquè elabori la proposició
de llei en un termini màxim de
tres mesos, en la qual han de participar tots els grups parlamentaris. Després d’això, passa a trami-
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CAS PALAU DE LA MÚSICA

Millet assegura que està “fet una porqueria”
ARA
BARCELONA

Vuit anys després que es destapés
l’espoli del Palau de la Música i les
possibles vinculacions amb el presumpte finançament irregular de
CDC, demà començarà el judici.
Una cita que arribarà precedida de
les últimes declaracions de l’expresident del Palau Fèlix Millet, que
ahir va assegurar en una entrevista
a RAC1 que està “fet una porqueria”.
Segons va explicar, el seu estat de
salut ha empitjorat molt en els últims anys fins al punt que assegura
que no pot caminar més que uns
quants metres dins de casa seva. Millet va revelar que va en cadira de ro-

des perquè té “l’espina dorsal totalment desfeta”. Per tot això, l’expresident del Palau de la Música va
avançar que demanarà al jutge que
li permeti absentar-se del judici
quan no calgui la seva presència.
Tot i que el judici comença oficialment demà, no serà fins al dia 8 de
març quan Millet declararà, igual
que la seva mà dreta, Jordi Montull.
Les sessions, però, s’allargaran fins
al mes de juny, i Millet –de 84 anys–
ja va apuntar que veu “gairebé impossible” assistir a totes. De fet, per
curar-se en salut ja va posar com a
precedent que “Urdangarin tampoc
va anar a totes les sessions” del cas
Nóos. “Hi ha moltes sessions en què
no pinto res”, va afegir Millet, que va
deixar la decisió final en mans dels

seus metges. Durant l’entrevista,
l’expresident del Palau va confessar
que tenia ganes que arribés el judici perquè, segons va afirmar, vuit
anys són “una burrada” i ell comptava que tot es resolgués en tres
anys. Segons va dir, l’espera
d’aquests anys ha sigut “una tortura” per a ell.
Entrarà a la presó?

Sobre la resolució del cas, Millet va
posar en dubte que acabi entrant a
la presó. “No sé si entraré a la presó. Això ho han de preguntar al jutge, però estant tan malament de salut...”, va apuntar. A més, Millet va
insinuar que durant tot aquest
temps “hi ha hagut coses estranyes
i polititzacions”.e
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Millet vol evitar
haver d’anar a
totes les sessions
del judici
a Els advocats presenten un informe

mèdic sobre el deteriorat estat de
salut de l’expresident del Palau

at ■ ACN
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permetria tramitar la llei de transitorietat en
cions obertes per tirar endavant la norma

horària i delegació de vot
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Es dona la circumstància que
el Parlament ja s’ha acollit a
la reforma horària. Els plens
comencen abans i les sessions de la tarda, a les 15.00.
Així mateix, entre les esmenes que el grup de la majoria pretén introduir en el reglament del Parlament també n’hi ha una altra perquè els
diputats que estiguin de bai-

xa per maternitat i paternitat
i que ja poden delegar el vot
en el ple també ho puguin fer
en les comissions de les
quals formen part. Els diputats poden demanar que un
company del seu grup voti en
el seu lloc en els supòsits
d’hospitalització, malaltia
greu i incapacitat perllongada degudament acreditades.

nt que
ta pos-

opció reservada a les lleis
que presenta el govern i,
pel que fa als grups, a proposicions que estiguin signades per tots els de la
cambra, una opció descartada en el cas d’una llei
de desconnexió que sols
té el suport de Junts pel Sí
i la CUP.

xa tramitació parlamentària si els grups que les
proposen hi estan d’acord,
cosa que facilitaria que iniciatives relacionades amb
les lleis de desconnexió
s’aprovessin
conjuntament.
La reforma del reglament és un camí complicat, ja que s’ha de fer com a
desenvolupament de l’Estatut. Està fixat en els articles 126 i 127 del reglament del Parlament, que
estableix que s’hauria de
crear una ponència amb
tots els grups per redactar
el nou text. ■

at pel
indeat per
e una
es puectura
escurnt els
inària
roposentari
’acord
portareglans l’arés una

Acumulació
La reforma del reglament
del Parlament registrada
per Junts pel Sí també preveu un canvi de l’article
125 per acumular iniciatives legislatives de contingut similar en una matei-

Millet, en cadira de rodes, durant el judici pel cas de l’hotel
del Palau ■ ALBERT SALAMÉ / ARXIU

Jordi Panyella
BARCELONA

Els advocats de Fèlix Millet van entregar ahir al
matí a la secció 10 de l’Audiència de Barcelona una
documentació de caràcter
mèdic sobre l’estat de salut del seu pacient amb la
intenció de sol·licitar al tribunal que pugui deslliurar-se de l’obligació de ser
present a les sessions del
judici, tret d’aquelles en
què es requereixi la seva
presència. La vista que comença demà està programada fins al 27 de juny i els
advocats al·leguen que el
deteriorat estat de salut
de Millet li impedeix ser a
la sala al costat dels altres
quinze acusats durant els
quatre mesos que és previst que s’allargui
Fèlix Millet, de 81 anys,
està afectat d’una malaltia
a l’esquena que li impedeix
moure’s amb normalitat.
Ell mateix ha explicat a
aquest diari que es fatiga
molt, que s’ha de moure en
una cadira de rodes i que
només se’n deslliura quan
és al seu domicili particular de l’Ametlla del Vallès,
ja que allà pot fer desplaçaments curts valent-se per
si sol.
L’expresident del Palau
ja va haver de recórrer a
l’ajuda de la cadira de rodes quan es va celebrar el
judici pel cas de l’hotel, ara
fa tres anys. En aquella
ocasió va ser una caiguda
que li va provocar el tren-

cament del fèmur i la immobilització
corresponent. De resultes de l’accident es va haver d’interrompre el judici, que es va
reprendre al cap d’uns
dies quan el principal acusat ja s’havia recuperat
mínimament de l’operació
a la qual va ser sotmès. En
aquella ocasió, Millet va
ser present a la sala durant els quinze dies que va
durar la vista.
Qüestió prèvia
La petició dels advocats de
Millet serà abordada demà
mateix pel tribunal en el
torn de qüestions prèvies,
formulisme que obre sempre els judicis i on les parts
posen en consideració dels
jutges alguna novetat, ja
sigui sobre els processats o
sobre noves proves a practicar durant la vista oral i
que no havien estat exposades fins aleshores. El
procediment normal és
que el tribunal designi un
pèrit forense perquè examini l’acusat i determini si
està o no en condicions de
seguir la vista.
En el guió del judici està
previst que els processats
no comencin a declarar
fins al dimecres de la setmana vinent, dia 8, i tot fa
pensar que aquell dia es
comenci amb la declaració
de Fèlix Millet. Si repeteix
la mateixa actuació que en
el judici de l’hotel, la seva
declaració serà molt breu i
no respondrà a les preguntes del fiscal. ■

moral a Francesc Homs, va ser el cap
de files republicà a l’Ajuntament
de Barcelona, Alfred Bosch, el que
va comparèixer davant la premsa.
Bosch va evitar pronunciar-se sobre
els indicis que apunten a una presumpta trama de finançament illícit de CDC,encara que, això sí, va
mostrar el seu respecte per la «presumpció d’innocència».
28 Febrero, 2017
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coordinadors, David Cid. El colíder
de la força ecosocialista va reclamar
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« d e i x España
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Catalunya i el dret a decidir dels caPÁGINAS:
18per «tatalans com a
«instruments»
par» la presumpta corrupció i el fiTARIFA:
5120
€
nançament irregular de la seva formació i «determinades pràctiques
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són acusacions
que concerneixen
exclusivament Convergència»

Millet: «Estic fet una porqueria»
El saquejador confés
del Palau trenca el seu
silenci abans del judici
EL PERIÓDICO
BARCELONA

48 hores abans
que comenci el
judici per l’espoli del Palau
de la Música, el saquejador confés
de la institució, Fèlix Millet, va trencar durant uns minuts el seu silenci només per expressar els seus sentiments. En una breu conversa telefònica amb RAC1, Millet no va fer

cap al·lusió als delictes que va reconèixer haver comès i es va limitar
a explicar la seva precària salut, i a
denunciar la tardança en la instrucció del cas.
«Estic molt malament, no puc caminar. He d’anar en cadira de rodes.
Tinc l’espina dorsal totalment desfeta. Puc caminar per casa 10 metres,
però pel carrer impossible. Estic fet
una porqueria. Són els 81 anys», va
relatar Millet, que s’enfronta a una
petició de 27 anys de presó en el judici que s’iniciarà demà a l’Audiència de Barcelona.
Un procés que està previst que duri uns quatre mesos, però del qual

Millet espera estalviar-se d’assistir
a totes les sessions. «Aniré al judici
però demanaré que quan no sigui
necessari que hi sigui no m’hi facin anar. Però quan hi hagi de ser,
hi vull ser. Jo a totes les sessions veig
impossible ser-hi, tinc els informes
mèdics i a veure què decideixen. Hi
ha moltes sessions en què jo no pinto res», va sostenir.
Amb tot, l’expresident del Palau
de la Música es va mostrar alleujat
amb el fet que hagi arribat el judici,
perquè els vuit anys que s’ha allargat la instrucció del cas han sigut
una «tortura». «Ja era hora que arribés el judici. A l’estar tan malament

tratègia de defensa.
La flamant portaveu de Podem al
Congrés, Irene Montero, per la seva
part, va establir un nexe d’unió entre les investigacions del cas 3% i el
judici a Francesc Homs pel 9-N. Montero va afirmar que «si s’ha de jutjar
CDC per alguna cosa és per corrupció, per haver comès delictes relacionats amb les trames del 3%, no per
posar urnes», va assenyalar. H

de salut, estic molt fotut. Vuit anys
és una burrada. Ni en somnis m’esperava que trigués tant [a arribar el
judici]. Esperava que en tres anys ja
estigués».
«POLITITZACIONS» / Durant la conversa,

33 Fèlix Millet.

Millet va arribar a insinuar que la
causa està «polititzada»: «Hi ha tant
embolic i tanta cosa estranya, polititzacions, que ara prefereixo no
pensar-hi i acabar d’una vegada perquè és com una tortura. Ho tens a sobre i no hi ha manera que hi hagi judici». I sobre l’opció d’anar a la presó, va dir: «No vull fer pronòstics. No
soc jo qui ho ha de dir».
El saquejador confés va explicar
finalment que la seva dona «també
ho està passant malament perquè això està durant massa». H
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Editorials

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

Millet, molt més que un símptoma

A

quest dimecres comença el judi·
ci oral pel denominat cas Palau.
Els principals encausats són els
gestors del Palau de la Música Ca·
talana, un dels temples laics del
catalanisme i de la burgesia durant el segle
XX. Pel que es desprèn del sumari, tot indica
que el complex i fosc entramat jurídic amb
el qual es gestionava aquesta entitat recep·
tora d’importants quantitats de diner pú·
blic i privat encobria tota mena de pràcti·
ques que van emparar l’enriquiment de
Fèlix Millet i de Jordi Montull. Un saqueig
del qual no sabem si el desviament de fons a
Convergència Democràtica de Catalunya és
causa o conseqüència. És a dir, el judici ha de
determinar entre altres coses si Millet i
Montull finançaven CDC per tapar el seu ro·
batori o robaven per tapar el desviament al
partit de Pujol i Mas. En tot cas, sembla pro·
vat que una part dels ingressos privats del
Palau tenien relació directa amb algunes ad·

judicacions de l’administració de la Genera·
litat, en aquest cas, amb la que va rebre l’em·
presa Ferrovial. Tot plegat tenia lloc a la re·
botiga d’una institució que en el seu
aparador lluïa el més granat de la classe em·
presarial i política catalana, que van actuar
si més no amb deixadesa en el control de les
finances de la institució, tant si el que van
fer va ser no controlar com si van arribar a
emparar .
Els il·lustres noms que apareixen en
aquest sumari desperten una intensa ira po·

El judici ha de dirimir el paper
de CDC en l’espoli del Palau
per determinar si el partit va
ser inductor o perceptor

pular contra els privilegis d’una part subs·
tancial de l’elit política i econòmica del pa·
ís. La seva defensa serà concentrar la respon·
sabilitat del que va passar en Millet i Montull
que, veient la seva actuació, són sense cap
mena de dubte uns malànimes amb episo·
dis tan rocambolescos com els dels casa·
ments del màxim responsable de l’entitat
que va endossar les despeses al Palau i els va
cobrar la meitat de l’import que no havia pa·
gat als consogres. Però Millet i Montull són
alguna cosa més que uns cigrons negres. Són
el símptoma, de fet molt més que un símpto·
ma, d’una determinada manera d’entendre
la política, els negocis i el catalanisme. Un
estil basat en la connivència de certes famí·
lies en virtut dels seus orígens comuns que
crea espais d’impunitat quan es creua amb
la política. Millet, Montull i CDC han de pa·
gar pel que la justícia determini que van fer.
I la resta ha d’aprendre que la tolerància
s’ha acabat.

‘Moonlight’ triomfa en els Oscars de la relliscada

U

na pel·lícula de pressupost molt
més pròxim al cine espanyol
que al de Hollywood va ser pro·
clamada la millor en una gala
de la 89a edició dels Oscars que,
no obstant, no passarà a la història pel mo·
dest i magnífic film del desconegut Barry
Jenkins sinó per un error impropi de la me·
ca del cine. Perquè Moonlight es va quedar
sense premi durant uns instants fins que el
productor de La la land, que havia sigut pro·
clamada guanyadora, es va adonar de l’error

Animus iocandi

per la confusió de sobres. Va resultar tan sor·
prenent la relliscada que va molt més enllà
de l’etiqueta d’anècdota. Un fet impropi en
una cerimònia que va ser el reflex de l’excel·
lent collita del 2016 i va tenir el seu efecte en
un repartiment bastant equitatiu dels guar·
dons. La gran favorita La la land va perdre for·
ça a mesura que s’acostava el gran dia, però
tot i així va guanyar sis estatuetes. Moonlight,
una poètica obra sobre la identitat sexual
d’un jove negre en un barri marginal de Mi·
ami, en va tenir tres. El seu èxit en la princi·

pal categoria pot interpretar·se com una re·
paració del que va passar l’any passat amb la
polèmica per la falta d’artistes afroameri·
cans entre els nominats.
El reconeixement a Moonlight es va con·
vertir també, d’alguna forma, en la rèplica
de l’ala progressista de l’Acadèmia de Ho·
llywood al president Trump. En la gala, pe·
rò, hi va haver menys crítica política del pre·
visible. I és que Hollywood va preferir parlar
de gran cine i prou. Fins que va arribar, a ul·
timíssima hora, un inesperat gir del guió.

Ferreres

Rosa Peroy @RPeroy
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ament d’Almacelles

estar present
per gaudir de
nostres llars”

ra, ecosostenible?
Treballant molt en la
reforestació i plantació
d’arbrat, estudiant les
millors varietats i espècies autòctones que
requereixin poca aigua
i poc manteniment.
Aquest exemple s’ha
seguit de fa uns anys
cap aquí en la substitució del pi blanc en algunes serres del terme
pel d’alzines i roures.
S’aconsegueix ampliar
at arbòria, es disminueix algun tipus de
com la processionària, es redueix el perill
is i es dota de nutrients a la fauna que hi
ostre entorn. D’altra banda, continuem inmolt en arbres, arbustos i flors que siguin
na, que requereixin un manteniment míe dotin a la població d’amplis espais verds.
imprescindible per millorar la qualitat de
s seus veïns: evita pol·lució, sorolls, facilia gent surti a caminar, fer esport… La jarha de ser present al nostre municipi per
e la natura al costat de les nostres llars.
e Almacelles ha consolidat el concurs de
ent de balcons i jardins, i ja ha revalidat
s seguits el títol de Vila Florida de Catalucategoria de tres flors d’honor!
ctius a curt termini per fer d’Almacelles el
és sostenible de l’entorn?
dir més en reduir la quantitat de residus
cem a les escombraries. Per això és essens coses: reciclar i conscienciar als més meltre dia, amb motiu de la presentació del
olicial elèctric, vàrem fer una tarda plena
ats per als més menuts en la qual van poendre de manera divertida, com fer comànic a partir de les deixalles, reciclar plàstic
sformar-lo en joguines o com saber quin és

DIPÒSIT LEGAL: L-22/1971 | CONTROL DIFUSIÓ: OJD

Barry Jenkins

Director del film
‘Moonlight’

La seva ha estat escollida com la
millor pel·lícula en una gala dels
Oscar que es recordarà sempre pel
seu final, quan es va dir per error
que el millor film era La la land.

Fèlix Millet

Expresident del
Palau de la Música

A dos dies de l’inici de la vista del
cas Palau ha dit que és una “burrada” que s’hagi trigat 8 anys a arribar a judici i que vol “acabar d’una
vegada perquè és com una tortura”.

José Mª Aznar
Expresident del
Govern central

Creu que no es pot iniciar cap diàleg amb la Generalitat fins que no
renunciï a la independència i és
partidari d’intervenir Catalunya “si
s’arriba al desafiament definitiu”.

El judici a l’apunyalador de Lleida
va arrencar ahir a l’Audiència de
Provincial. Segurament perquè
era a l’inici de la causa oral, la jutgessa va informar a la fiscalia i a la
defensa que ja podien formular-li
les preguntes. Llavors, li van fer
notar a la magistrada que, prèviament, se li havia de comunicar
a l’acusat que li farien les preguntes. De totes maneres, no va
servir de res perquè l’acusat ja va
avisar que no respondria ningú. I
ho va complir a la perfecció...

CONTRAPORTADA
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la manca de col
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Millet assegura
que està
fet “una
porqueria”

Fèlix Millet

L’expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, va assegurar ahir
que es troba “molt malament” de
salut, dos dies abans de l’inici del
judici pel ‘cas Palau’. “Estic fet una
porqueria”, va dir a RAC1, on va
assegurar que anirà al judici però
que demanarà poder estar present només a aquelles sessions
que siguin imprescindibles. Millet
diu que és una “burrada” trigar
8 anys a arribar a judici i que vol
“acabar d’una vegada perquè és
com una tortura”.

El president de la Generalitat de Cata
la inauguració del MWC per retreure
la manca de col·laboració institucina
Barcelona
EFE
El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va carregar ahir contra l’Estat i el govern
espanyol per la seva manca de
“col·laboració institucional”. El

rei d’
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que a
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Seat anuncia al M
elèctric de la com

Seat va anunciar ahir des del
Mobile World Congress que
el primer vehicle elèctric de la
companyia sortirà al mercat el
2019. El cotxe, que s’anomenarà
eMii, tindrà una autonomia de
150 quilòmetres i una velocitat
màxima de 130 quilòmetres per
hora, amb un sistema de càrrega
ràpida de 30 minuts. La companyia ha escollit Barcelona per començar a fer les primers proves
amb prototips. Així, una flota de
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L’estirabot
FÈLIX MILLET

PRINCIPAL ACUSAT AL JUDICI DEL CAS PALAU

«Estic fet una porqueria, no puc caminar, vull acabar
d'una vegada amb
aquesta tortura».
Les tàctiques de les
defenses tenen alguna part de culpa en la dilació del procediment.
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Millet lamenta que el judici arribi 8 anys
tard, quan està «molt fotut» de salut
EFE BARCELONA

El saquejador confés del Palau
de la Música Fèlix Millet, que
afronta una petició de  anys de
presó, va lamentar ahir que el judici per l'espoliació de l'entitat,
que s'iniciarà aquest dimecres,
hagi tardat vuit anys i que arribi
quan està fet «una porqueria» per
motius de salut: «estic molt fotut».
Gairebé vuit anys després que
els Mossos escorcollessin el Palau
de la Música, l'Audiència jutja des
d'aquesta setmana Millet per la
milionària espoliació de l'entitat
que va dirigir i de la qual suposadament es va lucrar CDC, partit
que afronta el procés amb  seus
embargades i un extresorer al

banc dels acusats. En una entrevista a Rac, Millet va denunciar
que els vuit anys d’espera pel judici són una «burrada». «Ni en
somnis m’esperava que trigués
tant. Esperava que en tres anys ja
estigués, i han passat vuit anys,
per problemes que no tenen a
veure amb mi», va indicar. «Ja era
hora que arribés el judici. En estar
tan malament de salut, estic molt
fotut», va assegurar Millet, que va
afegir que el seu desig és que el
procés finalitzi «d'una vegada,
perquè és com una tortura». «No
m’ha fet cap gràcia [que el judici
se celebri vuit anys després d'esclatar el cas]. Com abans [se celebri el judici], millor. El que passa

és que han passat vuit anys i jo estic malament de salut, no funciono, però no tinc més remei que
aguantar-me i procurar anar-hi
quan calgui», va sostenir. Millet,
per a qui la Fiscalia demana 
anys de presó, va afirmar que haurà d’anar en cadira de rodes al judici, perquè té l’espina dorsal molt
danyada. «Puc caminar per casa
deu metres, però pel carrer és impossible. Estic fet una porqueria,
són els  anys», va adduir Millet.
L'acusat va anunciar que portarà
informes mèdics per demanar al
tribunal que el salvin d'acudir a la
sala de vistes en algunes sessions,
com va passar, va recordar, amb
els acusats en el cas Nóos.
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E1 fiscal ve ,,claro y palmario)) que
Uni6 se lucr5 de forma irregtfiar
Nopag6porel alquilerdetres localesy los comprb
a precioinferior al demercado
BARCELONA
La Fiscalia considera((clara y palmafia) la responsabilidadcivil directa de
Uni6 Democrfitica de Catalunya al
benefidarsede formainjustificada de
recursos de la Fundaci6Catalunya i
Territofi (FCT)en beneficio propio
tra%sdel alquiler y posterior compra
de unos locales y de pago de servidos. Ensu informefinal, el fiscal Pedro Ariche ha consideradoeste lunes
que entre 2005y 2009el partido que
entonces lideraba Josep Antoni Duran ¢~utiliz6 los recursosde la FCTen
beneficio propio, lo que quedaacreditado en el juicio>>quearranc6el 20
de enemen la secd6nsexta de la Audiencia de Barcelona.
Para el fiscal este juicio parece un
d~ja vu de muchascuesfiones que se
plantear/~n en el que empezar/t mafiana contra los ex gestores del Palau
de la Mfisica F~lix Millet y Jordi
Montullpor el desfalco de la entidad
musicaly quienes, segfin la invesfiPrimera
jornada
deljuicioenBarcelona
porla gesti6n
dela Fundaci6
Catalunya
i Territori.JORDI
SOTERAS
gaci6n, habrian colaboradoen la financiaci6n de CDC,ex socios de te los vendi6por un precio ~¢a todas fundaci6n vendi6 estos locales pero de congresos y eventos por valor de
Uni6hasta la mptura de CiU.
luces sensiblemente inferior al de no cobr6 la totalidad del importepor 116.483euros, aunquese le dio insSegfin Afiche, el ex presidente de mercado~>
ya que fue de 478.000 eu- parte de Uni6hasta 2013, una vez el trucciones al administrador de esta
FCTJosepB.C. dej6 de cobrar los alros cuandoel valor catastral era de procedimientojudicial ya estaba en mercantilde girar las facturas al gruquileres de tres locales arrendadosal 446.000y el real estaba por encima marcha. Paralelamente, Uni6 tenia
po IMS.Segfin el fiscal, ese movivarias deudas con la empresa Kon- mientoseria un delito de apropiaci6n
partido en Tkrrega,Lleida y Tarrago- del mill6n de euros.
na durante tres afios y posteriormenAdem/~s,el fiscal apunt6 que la trast Produccions por organizaci6n indebida de fondos de la fundaci6n.
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ESPAÑA
J. PLANES - Barcelona

Mañana empieza uno de los juicios más esperados de la historia
de Cataluña. Se trata de la vista
oral al ex presidente del Palau de
la Música Fèlix Millet. En uno de
los casos más polémicos que se
recuerdan en estos lares, el caso
llega a la Audiencia de Barcelona
tras casi años después de que los
Mossos d’Esquadra entraran en
la sede de la entidad, en julio de
2009. Investigaban un presunto
expolio millonario de las cuentas
del emblemático organismo.
Las cifras sobre el saqueo se
mueven con varios dígitos, algunas van desde los 18 millones,
otras llegan hasta los 35. Todo se
tiene que ver en el juicio. Poco
después de empezar la investigación, Millet envió una carta pública en la que admitía parte de
su expolio. En ese momento, pese
a que posteriormente pasó unos
pocos días en prisión, estalló uno
de los escándalos más grandes en
Cataluña a nivel social en los últimos años.
Aparte del juicio fue relevante
lo que dijo Millet en una entrevista concedida a RAC1. El saqueador confeso del Palau, que afronta una petición de 27 años de
cárcel, lamentó que el juicio por
el expolio de la entidad haya tardado ocho años y que llegue
cuando está hecho «una porquería» por motivos de salud, y añadió que «estoy muy jodido».

LOS PRINCIPALES ACUSADOS
En total habrá 19
acusados en el
juicio. El ﬁscal ha
imputado a 16 y la
Fundación del
Palau (acusación
particular) a tres
más.

Las penas
solicitadas
DEFENSA
FISCAL
CONSORCIO DEL PALAU
FUNDACIÓ
FAVB
ABOGADO DEL ESTADO

Fèlix Millet
Tusell

Jordi Montull Gemma
Begur
Montull Mir

Daniel Osácar
Escrich

Pedro
Juan Elizaga
Buenaventura Corrales

Rosa
Garicano

Ex presiente
del Palau de la
Música

Ex director
administrativo
del Palau

Ex directora
ﬁnanciera del
Palau

Ex tesorero de
CDC y de la Fun.
Trias Fargas

Ex director
territorial de
Ferrovial

Director de Rel.
Institucionales
de Ferrovial

Ex directora
general del
Palau

1 año y 9 meses
27 años y 6 meses
21 años
81 años
36 años y 1 mes
5 años y 3 meses

2 años y 3 meses
27 años y 6 meses
21 años
81 años
25 años y 3 meses
5 años y 3 meses

Absolución
26 años
21 años
81 años
25 años y 3 meses
3 años y 3 meses

Absolución
7 años y 6 meses
–
–
2 años y 3 meses
–

Absolución
4 años y 6 meses
–
–
4 años
–

Absolución
4 años y 6 meses
–
–
4 años
–

Absolución
9 años y 6 meses
14 años
9 años
7 años y 1 mes
–

«Caso Palau»: la ﬁnanciación
de Convergència, a juicio
en plena tormenta del 3%

Las cifras del caso hablan
por sí solas de la magnitud
del expolio al que fue
sometida esta institución
cultural clave en Barcelona

Millet dice que está «jodido» y que espera no ir siempre al juicio
Efe

23.415.571 EUROS
Agujero producido en las
cuentas entre 2002 y 2009

OCHO AÑOS DE ESPERA

Casi ocho años después de que
los Mossos registraran el Palau de
la Música, la Audiencia juzgará
desde esta semana a Fèlix Millet
por el millonario expolio de la
entidad que dirigió y del que supuestamente se lucró CDC, partido que afronta el proceso con
quince sedes embargadas y un ex
tesorero en el banquillo.
En la citada entrevista, Millet
denunció que los ocho años de
espera para celebrar el juicio son
una «burrada». «Ni en sueños me
esperaba que tardara tanto. Esperaba que en tres años ya estuviera,
y han pasado ocho años, por
problemas que no tienen que ver
conmigo», indicó. De hecho, dijo
que todos estos retrasos no han
tenido relación con él.
Millet confesó un saqueo de las
cuentas del Palau de 3,3 millones
de euros. No obstante, esta cifra
no paró de crecer, más que nada
por nuevos hallazgos que destaparon un desvío sistemático de
fondos públicos y privados para
todo tipo de gastos particulares,
desde el servicio doméstico hasta
la boda de sus hijas, pasando
presuntamente por viajes lejanos. La ex mano derecha de Millet

UN EXPOLIO QUE
DURÓ SIETE AÑOS

3.741.898 EUROS
Presuntos pagos
por obras públicas

7.021.245 EUROS
Cantidad dispuesta
en efectivo por Millet

1.318.443 EUROS
Cantidad dispuesta en
efectivo por Montull

6.675.000EUROS
Montante total de las
presuntas comisiones a CDC

2.303.551 EUROS
Facturación con empresas
interpuestas
Millet declara en la Audiencia de Barcelona en 2014 durante el primer juicio del «caso Palau»

en el Palau, Jordi Montull, también puede ser condenado a 27
años de cárcel. Para la hija del último, Gemma Montull, se piden
26 años, mientras que el tesorero

de CDC, Daniel Osàcar, afronta
una condena de siete años y medio, por su papel de mediador en
el presunto pago de comisiones
ilícitas de la constructora Ferro-

vial a la formación, a través del
Palau. El fantasma del famoso 3
por ciento vuelve a sobrevolar en
este juicio, que se prevé más mediático que nunca.

531.412 EUROS
Cifra de lo gastado
en bodas y viajes
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POL|TICACORRUPCI(~

EIs Pujolvanocultardiners
per"evitarunacrisi poh’tica"
Artur Masassegura que no hi va haver finan¢amentil.legal
CDCIIF~lix Millet afirmaque "estli let una porqueria"
AG~:NCIES
I MADRID
I EIs germans Pujol
van decidir ocultar el 2012 els
seus diners d’Andorra utilitzant fundacions panamenyes
i no regularitzar-los mitjan~ant l’amnistia fiscal per evitar
una "crisi politica’, segons van
traslladar al conseller delegat
de la Banca Privada d’Andorra
(BPA) Joan Pau Miquel Prats.
Segonsva declarar al jutge,
els germans van acudir a reunir-se arab ell a Andorra el
2014, poc despr6s que es publiqu6s a la premsa que tenien
diners al Principat, i se’ls va
preguntar per qu~ no els havien regularitzat el 2012i havien
optat en el seu lloc per les fundacions de Panama. Segons va
apuntar el testimoni, ells van
respondre que "regularitzar
seria una situaci6 de crisi pol~tica molt significativa".
D’altra banda, Artur Masva
negar el finan~ament irregular
de CDCmitjan~ant el cas del
3% mentre que ERC va demanar ahir que la just~cia "arribi

a

Oleguer
Pujol,fill deI’expresident
JordiPujol.
fins al final" encara que van
assegurar que respecten la presumpci6 d’innoc~ncia.
Arab refer~ncia al cas Palau, l’expresident del Palau de
la Mfisica F~lix Millet va assegurar que "ja era hora" que
arrib6s el judici per l’espoli del
Palau, que comenqar~ derek,

encara que va lamentar que
el seu mal estat de smut no li
permetr~ afrontar-lo en bones condicions. Va assegurar
que estg "fet una porqueria" i
"passant per una tortura", per
la qual cosa va afegir que voldria no assistir al judici quan
no sigui necessari.
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Fèlix Millet, a dos dies
de la celebració del
seu judici: «Estic fet
una porqueria» 24
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Millet lamenta que el judici arribi 8 anys
tard i quan està «molt fotut» de salut
L'expresident del Palau, que afronta una petició de 27 anys de presó, creu que és «una burrada» haver esperat tants anys
perquè el cas Palau arribi als tribunals El judici començarà demà i es preveu que hi hagi 55 sessions ﬁns a ﬁnals de juny
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ El saquejador confés del Palau
de la Música Fèlix Millet, que
afronta una petició de  anys de
presó, va lamentar ahir que el judici per l'espoliació de l'entitat,
que s'iniciarà demà, hagi tardat
vuit anys i que arribi quan està fet
«una porqueria» per motius de salut. «Estic molt fotut», va lamentar
Millet.
Gairebé vuit anys després que
els Mossos registressin el Palau de
la Música, l'Audiència jutja des
d'aquesta setmana Fèlix Millet per
la milionària espoliació de l'entitat que va dirigir i del qual suposadament es va lucrar CDC, partit
que afronta el procés amb  seus
embargades i un extresorer a la
banqueta.
En una breu conversa telefònica amb l’emissora de ràdio RAC,
Millet va denunciar que els vuit
anys d'espera per celebrar el judici són una «burrada». «Ni en somnis m'esperava que trigués tant.
Esperava que en tres anys ja estigués, i han passat vuit anys, per
problemes que no tenen a veure
amb mi», va indicar.
«Ja era hora que arribés el judici. En estar tan malament de salut,
estic molt fotut», va assegurar Millet, que va afegir que el seu desig
és que el procés finalitzi «d'una

Ni en somnis
m’esperava que
trigués tant el judici.
Han passat vuit anys,
per problemes que no
tenen a veure amb mi»
FÈLIX MILLET
EXPRESIDENT DEL PALAU DE LA MÚSICA

Millet sortint de l'Audiència, el març del 2014, després de declarar. ACN

vegada, perquè és com una tortura». «No m'ha fet cap gràcia (que
el judici se celebri vuit anys després d'esclatar el cas). Com abans
(se celebri el judici), millor. El que
passa és que han passat vuit anys
i jo estic malament de salut, no
funciono, però no tinc més remei

que aguantar-me i procurar anar
quan calgui», va sostindre.
Millet, per a qui la Fiscalia demana  anys de presó, va afirmar
que haurà d'anar en cadira de rodes al judici, perquè té l'espina
dorsal molt danyada. «Puc caminar per casa deu metres, però pel

carrer és impossible. Estic fet una
porqueria, són els  anys», va adduïr Millet.
L'acusat va anunciar que portarà informes mèdics per demanar al tribunal que el salvin d'acudir a la sala de vistes en algunes
sessions, com va ocórrer, va recor-

dar, amb els acusats en el cas
Nóos. En total, es preveu que hi
hagi  sessions fins a finals de
juny.
En una derivada del cas Palau,
l'Audiència de Barcelona va haver
d'ajornar tretze dies, al febrer del
, el judici pel cas de l'Hotel, ja
que Millet es va trencar el fèmur
en caure a casa seva la vigília de
l'inici per aquell cas, en el qual el
Tribunal Suprem el va acabar absolent, malgrat la condemna inicial d'un any de presó.
Millet no va voler fer pronòstics
sobre com pot acabar el judici i va
dir que no li correspon a ell dir si
anirà a la presó. «Hi ha tant d'embolic, tanta cosa estranya, politizacions, que prefereixo no pensar-hi», va dir.
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EDITORIAL

DESPRÉS DE VUIT
ANYS, EL CAS PALAU
VA A JUDICI

D

imecres comença a Barcelona un dels
judicis més esperats per la seva rellevància mediàtica i per les conseqüències polítiques que pot tenir: el del saqueig del Palau de la Música. La vista
oral s’inicia gairebé vuit anys després
que els Mossos d’Esquadra entressin a l’emblemàtica
institució cultural i es produïssin les primeres detencions, perquè la instrucció es va allargar durant quatre
anys (i va ser dirigida per ﬁns a cinc jutges diferents) i
després s’han anat produint tota mena de traves formals que evidencien de nou les disfuncions del sistema. En qualsevol cas, quan encara són ben calents altres processos relacionats amb la corrupció que s’acaben de dirimir, com ara Nóos, Gürtel o les targetes
black de Caja Madrid, arriba el moment que l’expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet, i el seu estret
col·laborador a la institució, Jordi Montull, compareguin davant de la Justícia per respondre d’un saqueig
valorat en uns 25 milions d’euros. Però no és aquest el
principal punt d’interès d’aquest judici –Millet i Montull han confessat una part dels seus delictes– sinó que
ho és determinar si el Palau de la Música va servir de
tapadora per al ﬁnançament il·legal de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC). És per això que entre els acusats hi ha
«Entre uns i altres,
l’extresorer del partit,
la primavera judicial
Daniel Osàcar, i la maa Catalunya (i de retruc
teixa Convergència ﬁla política, és clar) es
gura al procés com a
presenta més que intensa
responsable civil a títol
i amb molt per aclarir»
lucratiu (per la qual
cosa li van ser embargades les seves seus).
Per si no n’hi hagués prou, en aquests inicis de març
començarà també un altre judici que s’ha fet esperar
vuit anys, el del cas Pretòria, que afecta dirigents de
CDC i del PSC, acusats de tràﬁc d’inﬂuències, suborn i
blanqueig de capitals. Entre els onze processats hi ha
els convergents Macià Alavedra (exconseller d’Economia i Finances) i Lluís Prenafeta (exsecretari general
de Presidència i mà dreta de Jordi Pujol entre 1980 i
1990) i els socialistes Bartomeu Muñoz (exalcalde de
Santa Coloma de Gramenet) i Luis Andrés García,
Luigi (exdiputat).
Entre uns i altres, la primavera judicial a Catalunya
(i de retruc la política, és clar) es presenta més que intensa i amb molt per aclarir.
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‘CASO PALAU’

Félix Millet: «Estoy muy
mal, hecho una porquería»
b El saqueador confeso

del Palau rompe su
silencio antes del juicio
EL PERIÓDICO
BARCELONA

48 horas antes de que comience el juicio por expolio del Palau
de la Música, el saqueador confeso de la institución, Félix Millet,
rompió por unos pocos minutos
su silencio solo para expresar sus
sentimientos. En una breve conversación telefónica con RAC1,
Millet no hizo alusión alguna a
los delitos que reconoció haber
cometido y se limitó a explicar
su precaria salud, y a denunciar
la tardanza en la instrucción del
caso. «Estoy muy mal. Tengo que
ir en silla de ruedas. Tengo la es-

33 Félix Millet

pina dorsal totalmente deshecha.
Puedo andar por casa 10 metros,
pero por la calle imposible. Estoy hecho una porquería. Son los
81 años», relató Millet, que se enfrenta a una petición de 27 años
de cárcel en el juicio que se iniciará mañana en Barcelona. H
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Millet, mucho más
que un síntoma

E

ste miércoles arranca el juicio oral por el denominado caso Palau. Los principales encausados son los gestores del Palau de la Música Catalana. Por lo que se desprende del sumario,
todo indica que el complejo y oscuro entramado jurídico con el que se gestionaba esta entidad receptora de importantes cantidades de dinero público y privado encubría todo tipo de prácticas que ampararon
el enriquecimiento de Fèlix Millet y de Jordi Montull.
Un saqueo del que no sabemos si el desvío de fondos
a Convergència Democràtica de Catalunya es causa o
consecuencia. Es decir, el juicio debe determinar entre otras cosas si Millet y Montull ﬁnanciaban a CDC para tapar su robo o robaban para tapar el desvío al partido de Pujol y Mas. En todo caso, parece probado que
una parte de los ingresos privados del Palau tenían relación directa con algunas adjudicaciones de la administración de la Generalitat de Cataluña, en este caso,
con la que recibió la empresa Ferrovial. Todo ello ocurría en la trastienda de una institución que en su escaparate lucía a lo más granado de la clase empresarial y
política catalana, que actuaron cuando menos con dejadez en el control de las ﬁnanzas de la institución.
Pero Millet y Montull son algo más que unos garbanzos negros. Son el síntoma, de hecho mucho más que
un síntoma, de una determinada manera de entender
la política, los negocios y el catalanismo. Un estilo basado en la connivencia de ciertas familias en virtud de
sus orígenes comunes que crea espacios de impunidad
cuando se cruza con la política. Millet, Montull y CDC
han de pagar ahora por lo que la justicia determine
que hicieron. Y el resto debe aprender de una vez que
la tolerancia ha terminado.
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‘CASO PALAU’

Félix Millet: «Estoy muy
mal, hecho una porquería»
b El saqueador confeso

del Palau rompe su
silencio antes del juicio
EL PERIÓDICO
MADRID

48 horas antes de que comience el juicio por expolio del Palau
de la Música, el saqueador confeso de la institución, Félix Millet,
rompió por unos pocos minutos
su silencio solo para expresar sus
sentimientos. En una breve conversación telefónica con RAC1,
Millet no hizo alusión alguna a
los delitos que reconoció haber
cometido y se limitó a explicar
su precaria salud, y a denunciar
la tardanza en la instrucción del
caso. «Estoy muy mal. Tengo que
ir en silla de ruedas. Tengo la es-

33 Félix Millet

pina dorsal totalmente deshecha.
Puedo andar por casa 10 metros,
pero por la calle imposible. Estoy hecho una porquería. Son los
81 años», relató Millet, que se enfrenta a una petición de 27 años
de cárcel en el juicio que se iniciará mañana en Barcelona. H
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Felip Vl i CariesPuigdemont
conversen
ambcomensals
a la taula presidencialal soparde benvinguda
del MWC
2017.

Puigdemont
i el rei evitenenfrontar-se
al Mobile
Coincideixen els dos despr~s de m6s de tres mesos de l’tiltima
I BAI~CELONAI
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont,
i el rei, Felip VI, van coincidir
ahir a la nit al sopar inaugural
del Mobile World Congress
(MWC),que es va celebrar
Palau de la Mtlsica de Barcelona. Enels seus discursos, els dos
van evitar el conflicte politic i
van parlar estrictament del congr6s de telefonia m6bil. Aixl,
el monarca va afirmar que la
col.laboracid lleial i generosa
de les institucions per organitzar I’MWCa Barcelona "6s la
que millor facilita i impulsa el
creixement econ6mic, m6s co-

neixement i interconnexid entre les persones, i el progr6s i
el benestar general de la societat". Felip VI tamb6va instar el
sector pfiblic i privat d’arreu del
m6na aprofitar els progressos
tecnol6gics per avan~ar cap a
una societat "mrs oberta, inclusiva, cohesionadai per tant m6s
pr6spera’. Per la seua banda,
Puigdemont va anunciar un programa d’ensenyament en l’gmbit
de la tecnologia i va voler emfatitzar que la difer~ncia entre
les dones i els homesal congr~s
s’est~ escur~ant. "L’any passat
nom6sel 21 per cent de patti-

visita del monarca

el cap de l’Estat va fer l’tiltima
visita a Catalunyaper a l’entrega de medalles de la patronal
Fomentdel Treball a Barcelona.
A1 seu torn, l’alcaldessa de
Barcelona, Ada Colau, va donar
la benvinguda als participants
en I’MWCi va mostrar la seua satisfacci6 per hayer "pres
mesures per fer-lo m6s obert a
INAUGURACIO
la ciutadania donant-li una diEl rei inaugurar~
avui
mensi6 m6s social i econ6mica".
oficialment
el Mobile
World "Les noves tecnologies s6n una
gran oportunitat en tots els senCongress
davant
dela
tits per6 hem de garantir que
pres6ncia
de Puigdemont siguin utilitzades apropiadament", va advertir.
cipants en I’MWCeren dones,
aquesta bretxa s’est~ reduint."
I va reblar: "Catalunya 6s i ser~ un agent actiu en el sector
tecnol6gic."
E1 rei i Puigdemontvan tornar a coincidir despr6s d’una
mica m6s de tres mesos, quan

