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José Villarejo condujo a la
exnovia de Jordi Pujol hijo
a declarar ante la UDEF
ERNESTO EKAIZER, Madrid
El comisario José Villarejo esperó el 13 de diciembre de 2012 a María Victoria Álvarez, exnovia de
Jordi Pujol Ferrusola, en la estación del AVE de
Atocha (Madrid) y la condujo en un coche particular a prestar su primera declaración en la sede de
Esta información, que EL PAÍS
ha podido confirmar con fuentes
jurídicas y policiales, arroja luz
sobre cómo se abrieron las primeras diligencias a Jordi Pujol Ferrusola y la familia Pujol. Hasta
ahora, la presencia de Villarejo se
había deducido de la participación de su socio Redondo Rodríguez en la sede de la UDEF en
Madrid. Una fuente asegura que
durante la declaración estuvieron presentes tanto Villarejo como el abogado.
Tras la judicialización de la
comparecencia de Álvarez, la testigo declaró ante el juez Pablo
Ruz el 13 de diciembre de 2012. El
magistrado se mostró especialmente interesado en conocer cómo había “aterrizado” Álvarez ante la policía fiscal. La exnovia de
Pujol le contó al juez la propuesta
de dos agentes para que prestara
declaración en Madrid. En la primera parte de la narración ante
el magistrado, el nombre de Villarejo se omitió. Sin embargo, sí
son permanentes durante toda
la declaración las menciones al
socio abogado. En declaraciones

la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF). En dichas oficinas esperaba el abogado
Rafael Redondo Rodríguez, socio de Villarejo en
algunos negocios. El comisario le dijo a Álvarez
que el letrado estaría presente durante la declaración, que se desarrolló ante dos policías.

EL PAÍS, Álvarez dijo no recordar si en efecto se trataba de Redondo Rodríguez o Villarejo
quien la esperaba en Atocha el
13 de diciembre de 2012. Las
fuentes consultadas por este diario han asegurado que era Villarejo quien la esperó y la condujo
ante la UDEF. Según una fuente,
Villarejo permaneció junto con
Redondo Rodríguez durante el
interrogatorio; según Álvarez,
solo estuvo presente el abogado.

Papel de Moragas
Fuentes policiales señalan que Villarejo estaba en el origen lejano
de esta operación, cuando todavía no se conocía la disposición
de María Victoria Álvarez para denunciar a los Pujol. Una disposición que ayudó a despejar su amigo personal y “compañero de pupitre”, el popular Jorge Moragas.
El origen se remonta a mediados
de 2012, antes de las elecciones
autonómicas catalanas del 25 de
noviembre.
Villarejo, según esas mismas
fuentes, colaboró en la elabora-

ción de un borrador que se filtró
al diario El Mundo y que el periódico atribuyó a la UDEF, información que dicha unidad ha negado.
En realidad, es un informe secreto, paralelo, en el que se afirma
que Artur Mas y Jordi Pujol cobraron de los sobornos de las
obras del Palau de la Música de
Barcelona. “Es un documento para la acción”, dijo la fuente policial.
Dos años más tarde, a finales
de 2014, Villarejo emergió a la superficie en el contexto de una revitalización de la “criminali-zación”
del soberanismo. En octubre de
ese año tuvieron lugar las conversaciones del ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Y el 27
y 28 de dicho mes de octubre, la
policía filtró a El Mundo una cuenta falsa del entonces alcalde de
Barcelona, Xavier Trías, en el banco helvético Unión de Bancos Suizos. Todo esto ocurrió los días previos al referéndum del 9 de noviembre de 2014 para desacreditar a los dirigentes soberanistas.

El diplomático español
Alejandro Alvargonzález,
‘número tres’ de la OTAN
Italia, Francia, Rumania y Canadá
también presentaron candidatos al puesto
MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid una mujer, la estadounidense RoEl secretario general de la OTAN, se Gottemoeller, hasta ahora subJens Stoltenberg, ha nombrado secretaria para Control de Armaal diplomático español Alejandro mentos de la Secretaría de EstaPALAU
DE LA San
MUSICA
CATALANA
Alvargonzález
Martín
secre- do y experta en Rusia.

Alejandro Alvargonzález.

Aplazadas las
comparecencias
de los comisarios
enfrentados
Marcelino Martín Blas y
José Villarejo, el exjefe de
Asuntos Internos y el exagente encubierto de la Policía
que mantienen en jaque al
cuerpo y a miembros del
Gobierno con una guerra
abierta de presuntas filtraciones a la prensa, no declararon ayer ante el juez como estaba previsto.
El magistrado Arturo
Zamarreño ha aplazado sus
declaraciones. Ambos mandos debían de acudir para
dar cuenta de su presunta
participación en el caso
Nicolay, donde Martín Blas
aparece en una grabación de
una reunión con dos agentes
del CNI en la que hablan de
fabricar pruebas contra El
Pequeño Nicolás.
Presuntamente, esa grabación la habría realizado y
filtrado Villarejo, enemistado con Martín Blas en aquel
momento, octubre de 2014.
Desde entonces mantienen
una guerra sin cuartel que
salpica a otros mandos del
cuerpo, sus jefes y creadores
de una especie de policía
patriótica, y a los gobernantes y cargos políticos que les
amparaban, principalmente
el ministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz, y el
director de la Policía, Ignacio Cosidó. / P. ORTEGA DOLZ

te contribución a las misiones de
la OTAN en Turquía y Afganistán
o a las unidades de reacción, como la fuerza de muy alta disponibilidad (VHTF) o la Agrupación
Naval Permanente número 1.
El último español con un puesto directivo en la OTAN fue el general Juan Martínez Esparza,
quien en 2001 ocupó la Secretaría General Adjunta de Infraestructura Logística y Planes de
Emergencia. Aunque la OTAN tiene siete secretarios generales adjuntos, el de Asuntos Políticos se
considera el número tres, tras
Stoltenberg y Gottemoeller. Entre 1995 y 1999 el español Javier
Solana fue secretario general de
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CONCERT A BARCELONA

Als regnes de Paolo Conte
L’artista piemontès mostra el seu món de cançons, barreja de fantasia i melancolia, al Festival
de Pedralbes H Tot i fer anys que està aparcada, ‘Azzurro’ és, diu, una de les seves favorites
JORDI BIANCIOTTO
BARCELONA

La política italiana pot accentuar
les seves convulsions cròniques i
Europa pot veure’s sacsejada des
de fora i des de dins, però res d’això arriba a la condició de material literari inspirador per a Paolo
Conte, a qui només mouen els vaivens de la seva imaginació. La realitat és sempre massa vulgar per
al cantant i pianista piemontès,
que torna avui a Barcelona per
estrenar-se al Festival Jardins de
Pedralbes (22.00 hores).
El cantautor recorrerà un cançoner que segueix debatent-se entre l’exotisme i la melancolia, mirant cap a les músiques d’ahir, el
jazz pre-be bop i la llatinitat de fantasia, i fabulant amb històries tocades per un punt d’excentricitat.
«Sempre he mantingut separat el
regne de la realitat del de la fantasia», explica Conte a aquest diari responent a un qüestionari per
correu electrònic, l’únic mitjà a
través del qual hi podem accedir.
És l’autor de la cançó italiana
més famosa del món, segons va
dictaminar fa gairebé una dècada la Società Dante Alighieri, destinada a difondre la llengua i cultura del país transalpí, i que no és
cap altra que Azzurro, situada, segons aquesta institució, al davant
de Nel blu dipinto di blu (més coneguda com a Volare), de Domenico
Modugno. Encara que no se l’associa tant a la seva veu com a la
d’Adriano Celentano, que li va donar vida el 1968. Conte, llicenciat
en Dret i advocat en exercici, era
llavors un compositor per compte d’altri que va firmar èxits per a
Patty Pravo, Enzo Jannacci i altres
intèrprets.

Les estrelles del jazz

33 Amb 79 anys fets, Paolo Conte manté el seu pausat però constant ritme de concerts.

«No he renegat
mai de cap de les
meves cançons»,
diu el cantant
i pianista

No es va decidir a gravar discos
pel seu compte fins al 1974, quan
ja tenia 37 anys. «Escrivia només per als altres. No em sentia
un cantant. Més endavant vaig
adoptar la interpretació per raons d’identitat», assenyala. Des
d’aleshores, la composició a casa seva d’Asti, Piemont, i la interpretació en públic conviuen amb
fluïdesa. «Són només plaers diferents», indica l’autor d’altres peces populars de la cançó italiana
moderna, com Gelato al limon, Via
con me i Happy feet.
La seva obra té tocs de projecció
de les fantasies de l’italià de postguerra, influït pel jazz arribat
dels Estats Units i seduït per horitzons llunyans, previs a la globalització, o per la idealització dels
més pròxims. Conte pot especular
amb localitzacions africanes i evocar el music hall parisenc (el musi-
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cal Razmataz, 2000), però també elevar a mític el més pròxim: a Diavolo rosso evoca la figura de Giovanni
Gerbi, èpic ciclista de les primeres
dècades del segle XX, i a Genova per
noi expressa la barreja de fascinació
i recel del tipus de províncies cap a
la bulliciosa urbs portuària.
La música afroamericana, evocada a Sotto le stelle del jazz, «segueix
exercint només una lleugera influència», diu, mentre que els ritmes
llatins van i vénen «perquè s’adapten bé a la llengua italiana». Els canvis són sigil·losos. «Jo diria que
l’evolució és una paraula que m’interessa en el sentit de l’experimentació», apunta. En aquest sentit, el
seu últim disc, Snob, es manté en
paràmetres coneguts, tot i que accentuant cadències tropicals en la
peça que l’obre, Si sposa l’Africa, i en
altres com Argentina, que evoca la
immigració piemontesa de finals
del segle XIX, i Tropical.

Connexió catalana
Conte visita ara Barcelona amb certa regularitat des que, el 2005, Borja Sitjà el va rescatar per programar-lo al Grec després de tres dèca-

des sense veure-li el pèl. Als anys
80, Quico Pi de la Serra el va portar per compartir taules davant
de la Catedral («segueixo relacionat amb els cantautors catalans
per qüestions d’admiració i amistat», explica), i després d’això, va
ser necessari anar a França o Itàlia
per veure’l.

Sense estridències
Però amb la de Pedralbes seran sis
les seves visites en l’última dècada (afegim tres incursions al Festival de Jazz de Barcelona, dues
d’elles a l’Auditori i una al Palau
de la Música, així com un recital
al festival de la Porta Ferrada),
sempre amb concerts caracteritzats per la seva barreja d’exquisidesa i discreció, sense moltes més
estridències que el xiulet del seu
cèlebre mirlitó, el kazoo, i amb repertoris que no solen acusar canvis profunds.
«Per definir-me com a artista
he de disposar d’una escala sense fi», diu en referència a la llista
de cançons que maneja. «Però mai
he renegat de cap d’elles», afegeix. Encara que Azzurro fa anys
que està aparcada. «És una de les
meves favorites, però és difícil de
tocar amb el grup», al·lega.
El públic de Barcelona és, segons la seva opinió, «com el de
tot arreu, amb els mateixos sentiments, la mateixa cultura, la mateixa curiositat». I encara que la
barrera idiomàtica impedeix la
comprensió plena del missatge,
«de la paraula», considera que
«una bona audiència sap ser intuïtiva». Ho serà, confiem, la del festival de Pedralbes, nova cita emmarcada en la seva gira sense fi.
Paolo Conte va complir 79 anys al
gener i manté el seu pausat però
constant ritme de concerts aquí i
allà. ¿I el futur? «Així de bo seguirà sent. Mentre duri». H

proposa una oferta més
àmplia, tant de mostres
com d’activitats paral·leles, per intentar de retruc
reanimar un sector que no
acaba de trobar el camí de
sortida de la crisi.
Aquest any, Art nou
s’expandeix més enllà de
les 28
galeries
i, al2016
mateix
Junio,

En consonància amb la l’equip organitzador.
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Els artistes que partici- les noves tendències artíspen en la ruta no són uns tiques. Art nou aspira a

espai tant per a l’art polític rado (La Escocesa) i Enric
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Hervás (Ethall), Rosana s’entregarà el 21 de juliol a

que van crear quan ells
també eren menors de 35
anys. A la galeria Carles
Taché, amb el duet Alberto
García-Alix i Miguel Ángel
Campano, i a la galeria Eude, amb Pilar Aymerich,
s’exhibiran treballs primerencs d’aquests creadors
avui ja indiscutibles. ■

El Quartet Mèlt obrirà Cantonigròs
La 34a edició del
Festival de Música
aplegarà trenta
grups de vint estats
V. Gaillard
BARCELONA

El Quartet Mèlt, guanyador del concurs Oh Happy
Day de TV3 el 2015, donarà el tret de sortida a la 34a
edició del Festival de Música de Cantonigròs el 14 de
juliol. Durant quatre dies
mostraran el seu talent
trenta grups procedents
de vint estats diferents,
entre els quals Montenegro, que participa per primer cop en el festival.
“Nosaltres ens vam donar
a conèixer gràcies a la tele,
però venim del món del
cant coral, i és un gran ho-

nor poder obrir el Festival
de Cantonigròs”, explicava Oriol Quintana, membre del reeixit grup mixt.
Josep M. Busquets, president del FIMC, va avançar
que planegen crear un
concurs de quartets internacionals, al mateix
temps que va lloar la qualitat del Quartet Mèlt: “És
un grup molt jove i alguns
dels membres encara són
estudiants.”
Aquesta edició, que mobilitza més de 400 voluntaris, està dedicada al
mestre Àngel Colomer en
el centenari del seu naixement, i també al 125è aniversari de l’Orfeó Català,
que va promoure la construcció del Palau de la Música Catalana. “La música
coral està ben viva i poder

El Quartet Mèlt durant una actuació a Girona al maig ■ GLÒRIA SÁNCHEZ
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cantar amb grups d’altres
països enriqueix la nostra
literatura musical alhora
que divulguem la nostra
cultura”, sosté Busquets,
tot assenyalant que enguany hi participaran sis
grups catalans, dos dels
quals infantils.
Per cinquè any consecutiu, el FIMC tindrà lloc
al Teatre de l’Atlàntida de
Vic. De fet, Busquets descarta –no sense enyorança– tornar a Cantonigròs
per una qüestió de logística. “Ara seria impensable
fer-ho a dalt de la muntanya perquè no hi ha prou
recursos, mentre que l’Atlàntida de Vic és un teatre
molt complert que, a més,
està integrat a una escola
de música, i és millor qualitativament.” ■

