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Barcelona tindrà un festival de clàssica
per atreure turisme cultural de qualitat
Palau, Liceu i L’Auditori programen junts el Barcelona Obertura Spring Festival
EL PROGRAMA 2019

Matthias Goerne + Leif Ove
Andsnes amb Schubert
Palau (4, 5 i 7/III)
Rias Kammerchor, el Rèquiem
de Victoria i el de Vivancos
L’Auditori (6/III)
Grigori Sokolov
Palau (6/III)
‘Hamlet’ d’Ambroise Thomas en concert
Liceu (7/III)
‘Rodelinda’ de Händel
Producció de Claus Guth
Liceu (8/III)
.

Scheppelmann, Garcia de Gomar (primera línia), Tort, Medem (esquerra), Guasch, Oller i Hernández
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

Barcelona comença a tenir una clara possibilitat de situar-se entre les
capitals europees de la música clàssica. Les principals institucions de
la ciutat –és a dir, el Gran Teatre del
Liceu, el Palau de la Música i L’Auditori, amb la col·laboració del cicle
Ibercamera– s’han posat d’acord a
travésdeBarcelonaObertura–l’oficina que fa tres anys va impulsar
Barcelona Global– per, per primera
vegada, oferir conjuntament una
programació de primer nivell que
durant dues setmanes faci brillar la
ciutat, hi atregui melòmans d’arreu
delmónilasituïalmapamundialde
laclàssica.ÉselBarcelonaObertura
Spring Festival. Començarà el 2019
i tindrà lloc la primera quinzena de
març, un mes en què a la resta d’Europa no hi ha cites rellevants en el
terreny de la clàssica i l’òpera.
El director de Barcelona Obertu-

ra,VíctorMedem,ielseupresident,
Ramon Agenjo (de Damm), el van
presentar ahir, amb el CEO de Barcelona Global, Mateu Hernández, i
els responsables de les sales implicades. Aquesta insòlita iniciativa té
una direcció artística col·legiada,
van dir, i rep el suport municipal.
L’Ajuntament de Barcelona aporta
300.000 euros per a la promoció, si
bé el pressupost artístic del total de
15 concerts (1,4 milions d’euros) va
inclòs en els pressupostos de cada
sala.
“Quan vam donar a conèixer BarcelonaOberturailasevatemporada
dissenyada a partir de les programacions de cada sala, ja vam aconseguir que la premsa europea ens
comparés amb grans capitals de la
clàssica –va dir Hernández–. Ara
hem anat al Japó, la Xina i Corea, on
adoren Barcelona, però on els turoperadors ignoraven que aquesta fos
una ciutat de clàssica. El relat sobre
la història de la música a la ciutat, la

seva tradició, els ha fascinat. ‘Com
és que no ens l’havia explicat ningú?’, ens pregunten. Una ciutat que,
a més a més, té la seva arquitectura i
elsseusmuseus,però tambérestaurants amb estrelles Michelin, la
possibilitat d’anar a un bon partit de
futbol i un clima que et garanteix
que no hauràs de sortir amb trineu
del concert...”.
“Veuen que els seus clients requereixen més varietat d’oferta, i
ens diuen que el que els proposem
és just el que necessitaven per continuar parlant i entusiasmant amb
Barcelona, el just per portar altres
públics”, afegeix Víctor Medem.
L’Ajuntament no va assistir ahir,
per qüestions d’agenda, a la presentaciódelfestival,peròsesuposaque
els seus representants ho estan celebrant, ja que és un gran actiu a favor del turisme cultural de qualitat
que tant necessita la capital. Parlem
de gent d’alt nivell formatiu (d’entre45i75anys)procedentd’Alema-

Kent Nagano dirigeix l’OBC
en ‘Le sacre du printemps’
L’Auditori (9/III)
Gergiev i l’Orquestra del
Mariinski + Daniil Trifonov
L’Auditori (11/III) + Orfeó
Català al Palau (12/III)
Sepec/Zimmermann/Queyras
en trios de corda
L’Auditori (13/III)
Jonathan Nott dirigeix la Jove
Gustav Mahler i Cors de l’Orfeó en la 3a de Mahler
Palau (14/III)
Recital d’Irène Théorin
Liceu (14/III)
Agrupación Señor Serrano
escenifica la 9a de Beethoven amb l’OBC dirigida+Ono
L’Auditori (15 i 16/III)
Jordi Savall + Jove Capella
amb ‘Vespres de Sant Jordi’
L’Auditori (17/III)

“Els turoperadors
diuen que és just el que
necessitaven per seguir
parlant de la ciutat”,
diu Víctor Medem
Hamlet molt francès, el d’Ambroise
Thomas, en versió concert. A més a
més, tindrà una funció de la Rodelinda de Händel que coprodueix
amb el Teatro Real, i aprofitarà que
la soprano Irène Théorin serà a la
ciutat assajant una òpera perquè faci un recital.
“Des dels anys seixanta Barcelona no tenia un festival de clàssica de
la ciutat, i aquest està liderat per les
principals institucions, no és una
cosaqueprogramiunpromotor.Això és extraordinari. I, a més a més,
vol arribar a tots els barris i districtes, utilitzant infraestructures com
el Conservatori del Liceu, centres
cívics... Amb músics que seran seleccionats per les mateixes sales a
través d’una convocatòria oberta.
És important que la gent vegi que la
clàssica és un motor de ciutat”, va
concloure Medem.
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nya, Suïssa, Àustria, Anglaterra,
França, Xina, Japó, Corea i els Estats Units.
En aquesta primera edició del
festival es podrà escoltar la sempre
genial Orquestra del Mariinski amb
Valery Gergiev al capdavant, com
passa cada any gràcies a Ibercamera, però aquesta vegada el seu solista serà ni més ni menys que Daniil
Trifonov. A més a més, el Palau ha
aconseguit que Gergiev aculli l’Orfeó Català, amb qui faran la cantata
Aleksandr Nevski que Prokófiev va
compondreperalfilmd’Eisenstein.
Elfestivalnovolsimplementlluir
estrelles, sinó que vinguin amb programes que, altrament, només farien un Wigmore Hall de Londres,
per entendre’ns. El baríton alemany Matthias Goerne obrirà el
festival durant tres dies, amb els
tres cicles de Schubert. Al piano,
Leif Ove Ansdnes.
Són només dues avançades –el
debutaBarcelonadeKenNaganoal
capdavant de l’OBC en seria una altra– del que vol ser una bateria de
delicatessen.ElLiceu,perexemple,
fa coincidir en aquestes dates un
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PENSEM QUE...

Barcelona global i clàssica

B

arcelona no havia explotat fins ara la seva vis de ciutat
de clàssica. La seva tradició musical lligada a grans
mestres i moments de la història no s’ha considerat
material d’interès per al turisme des del punt de vista de la
ciutat. Captar públics corresponia simplement als equipaments. Però com era possible que, tenint un Palau de la Música –potser l’únic auditori que és patrimoni de la Unesco–,
un Gran Teatre del Liceu amb el seu renom, i un Auditori
dissenyat per Rafael Moneo fa un parell de dècades, Barcelona no fos coneguda per la seva ja potent oferta musical de
clàssica? Aquesta és la pregunta que els fan els turoperadors
als responsables de Barcelona Obertura quan posen damunt
la taula una programació que podria fàcilment atreure un
turisme cultural de qualitat, un públic que acostuma a viatjar
a Salzburg o Lucerna, i que sens dubte seria feliç de tenir
Barcelona com a destinació musical, amb tots els seus extres.
El nou Barcelona Obertura Spring Festival és un projecte
per a una ciutat que vol tornar a projectar-se al món.
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Fèlix Millet

EXPRESIDENT DEL PALAU

que va ser pre
 ElPalau
de la Músic

notables de la societa
nina va ingressar ahir
de Brians 1, vuit
anys i mig després
de saber-se el saqueig que va perpetrar en l’entitat cultural. PÀGINA 15
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LA SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Esteve Trias
DIRECTOR BANC DE SANG I TEIXITS

oca

Banc de Sang i Teixits
 Elde Catalunya
i l’Institut de

però encara no hem caigut al pou, la 31, d’on no se surt
ue un altre hi entra. Tanmateix, un mes i mig després de
ccions, encara no sabem qui serà investit president de
neralitat. Tot i això, sembla clar que ningú no vol noves
ons i que l’únic problema és com trobar una sortida
per a Carles Puigdemont que no comporti que la Mesa
rlament torni a ensopegar amb la legalitat. No hi ha res
gui fàcil, si bé l’objectiu hauria de ser no acabar a la
ca casella 58, que ens tornaria al principi del joc.
partida està sent llarga, esgotadora i complexa, com no
an imaginar mai els cortesans del segle XVI. Cal anar
pas, no saltar-se el manual d’instruccions del joc i supes obstacles. Especialment la casella del laberint, la 42,
s fa pocs dies semblava que
m de cap. No hauria de ser
fícil arribar a la casella final
una mica d’encert i un punt
t. I sense fer-nos trampes.

Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya han iniciat
una nova fase perquè, a més de les
còrnies, es donin
altres teixits que
beneficiïn persones
malaltes. PÀGINA 24

Ainhoa Grandes
PRESIDENTA FUNDACIÓ MACBA

Fundació Macba, que
 Lapresideix
Ainhoa Grandes,

acaba d’obrir en un centre cultural d’Abu Dhabi, no gaire lluny
del nou Louvre, la
seva primera exposició en el món àrab,
amb una selecció de
73 obres de la seva
col·lecció. PÀGINA 30

Víctor Medem
DIRECTOR DE BARCELONA OBERTURA

CULTURA

Guerra en tres actes

ventut
nse rumb

quaranta menors immits sense referents famique van arribar a Cataa l’últim trimestre del
i van estar vagant pels
ers de Barcelona abans
assar uns dies a la Ciue la Justícia han estat
tuats temporalment
n alberg del Maresme,
speren una solució.

ptura
otocol·lària

ania
mp evicia el disiament del
marit
nt-se a
r amb ell
rribar a
m Beach

coordinador de Barcelona
 ElObertura,
iniciativa que pro-

El premi Biblioteca Breve,
dotat amb 30.000 euros, ha
recaigut en l’obra Trilogía de
la guerra, en què el corunyès
Agustín Fernández Mallo, líder
de la generació Nocilla, ofereix
tres històries ambientades a la
seva Galícia natal, els EUA i la
costa de Normandia. PÀGINA 33

mou Barcelona Global per situar la
ciutat en el món de la música clàssica, ha aconseguit que
Liceu, Palau i L’Auditori programin conjuntament un festival
de primavera de primer nivell. PÀGINA 32

ESPORTS

Agustín Fernández Mallo

Els orígens del futbol
El Queen’s Park és l’únic club
amateur que subsisteix a la
Lliga escocesa (milita a la tercera divisió encara que juga en el
segon estadi més gran del país)
i té l’honor d’haver aportat al
futbol algunes de les seves senyes d’identitat, com el travesser a les porteries, el descans
als 45 minuts de joc o les faltes
directes i indirectes. PÀGINA 45

ESCRIPTOR

Agustín Fernán Eldezgallec
Mallo (1967), renova-

dor radical de la literatura
espanyola i promotor de l’experimental
generació
Nocilla, guanya el
premi de novel·la
Biblioteca
Breve
amb Trilogía de la
guerra. PÀGINA 33

ECONOMIA

Canvi a la Fed
La Reserva Federal dels Estats
Units estarà a partir d’ara sota
la batuta de Jerome Powell,
un home de Donald Trump que
arriba amb l’encàrrec d’apujar
els tipus d’interès. PÀGINA 48

PENSEM QUE...

Barcelona global i clàssica
arcelona no havia explotat fins ara la seva vis de ciutat
de clàssica. La seva tradició musical lligada a grans

Fèlix Millet
EXPRESIDENT DEL PALAU

que va ser president del
 ElPalau
de la Música i un dels

notables de la societat barcelonina va ingressar ahir a la presó
de Brians 1, vuit
anys i mig després
de saber-se el saqueig que va perpetrar en l’entitat cultural. PÀGINA 15
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MÚSICA

Barcelona tindrà un festival
de música clàssica el 2019
L’impulsen L’Auditori, el Liceu, el Palau de la Música i Barcelona Global
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

Barcelona Obertura Spring Festival
és el nom triat per a un nou festival
de música clàssica la primera edició
del qual se celebrarà del 4 al 17 març
del 2019, amb el Liceu, L’Auditori i
el Palau de la Música com a seus
principals i la col·laboració d’Ibercàmera i l’Ajuntament de Barcelona.
Promogut per l’associació Barcelona Global, els tres grans equipaments musicals de la ciutat exerciran la direcció col·legiada d’un esdeveniment que vol posicionar Barcelona com a “destí internacional de
turisme cultural”, segons Ramon
Agenjo, directiu de Barcelona Global
i president de la Fundació Damm.
Per atraure aquests visitants s’ha
trenat una programació de quinze
concerts que començarà amb el baríton Matthias Goerne i el pianista
Leif Ove Andsnes interpretant en
tres dies tres cicles de lieds de Schubert. És a dir, un inici d’altura que
tindrà continuïtat amb concerts
amb categoria d’esdeveniment com
els dos de Valery Gergiev al capdavant de l’Orquestra del Mariiski i
amb el pianista Daniil Trifonov. Seran dos programes diferents, un
amb la Cinquena de Mahler i el Concert per a piano núm. 2 de Rakhmàninov, i l’altre amb la participació de
l’Orfeó Català, amb Alexander Nevsky de Prokófiev i el Concert núm. 3
de Rakhmàninov. També hi haurà
recitals de la soprano Irene Théorin
i del pianista Grigory Sokolov, una
versió en concert de l’òpera Hamlet d’Ambroise Thomas amb la soprano Diana Damrau i el baríton
Carlos Álvarez, l’excepcional trio de
corda de Daniel Sepec, Jean-Guihen Queyras i Tabea Zimmermann,
el debut de Kent Nagano dirigint
l’OBC i Jonathan Nott amb la Gustav Mahler Jugendorchester.

ordinador de la Schubertíada de Vilabertran, que entén la música clàssica com “un motor de ciutat”. Tot
plegat va sorgir d’una pregunta:
com pot ser que Barcelona no sigui
coneguda per la música clàssica? “A
vegades oblidem tot el que ofereix
Barcelona musicalment. Es parla de
la ciutat de Picasso, de la platja, però no de la ciutat de la música clàssica”, diu la directora artística del
Liceu, Christina Scheppelmann.
Captar el turisme melòman és un
dels objectius que persegueix fa
temps els tres equipaments, que ara
han considerat que la millor estratègia per aconseguir-ho és a través
d’un gran esdeveniment. Però a diferència del Sónar o el Primavera
Sound, amb un públic internacional
que supera el 50% del total, el Barcelona Obertura no es concentra en
tres o quatre dies, sinó que es desplega al llarg de dues setmanes, i al
mes de març. “Després del Mobile
World Congress passen poques coses a Barcelona, i al març el festival
no es trepitja amb ningú a Europa”,
diu Mateu Hernández, CEO de Barcelona Global, que vol que “la gent
miri Barcelona per la seva oferta
cultural, no per les vagues o la situació política”.

Estrelles
El festival
compta amb
Gergiev,
Nagano,
Théorin i
Trifonov

Posar la mirada en el públic internacional no significa desatendre el local. “Els concerts formaran part de les programacions
habituals dels tres equipaments”, recorda el gerent de
L’Auditori, Jordi Brufau. “No es
tracta de carregar l’oferta. Volem
que el públic de Barcelona hi estigui present”, afegeix Scheppelmann. “I que s’hi sumi públic internacional”, conclou Hernández. La novetat és que el festival,
que segons Scheppelmann vol
“promocionar Barcelona com a
ciutat de música”, sorgeix de la
coordinació del Liceu, el Palau de
la Música i L’Auditori, que en dues setmanes “oferiran una concentració no habitual d’estrelles”, assegura Garrigosa.
El cost artístic del festival és
d’1,4 milions d’euros. L’Ajuntament de Barcelona hi aportarà
300.000 euros, que serviran per
escampar el festival per la ciutat,
d’una manera similar a la programació als barris del Primavera
Sound: uns quaranta concerts
gratuïts en equipaments com la
Fabra i Coats, a més d’altres en
museus com el MNAC, el Macba
i el Picasso.e

Una ‘Novena’ crítica

També hi haurà projectes especials
com el del Rias Kammerchor de Berlín, que farà dialogar el Rèquiem de
Tomás Luis de Victoria amb l’estrena del de Bernat Vivancos; Els vespres
de Sant Jordi de Joan Pau Pujol a càrrec de la Jove Capella Reial de Catalunya de Jordi Savall, i una Novena de
Beethoven amb l’OBC, l’Orfeó Català i l’aportació escènica de l’Agrupación Señor Serrano fent “una reflexió
crítica sobre l’Europa actual”, com
avança el director general de L’Auditori, Joaquim Garrigosa.
La idea del festival la va tenir fa
tres anys Víctor Medem, l’actual co-

El director nord-americà Kent Nagano participarà al festival. FELIX BROEDE / L’AUDITORI
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LES CARES DEL DIA

Enric Millo
Els camions ja no havien de
circular a la N-340 en el tram
entre Alcanar i Vilafranca del Penedès a partir de l’1 de gener. Aquest
era l’acord a què van arribar la Generalitat i Foment, però amb el 155
vigent el pacte no s’ha executat. La
mesura ha d’evitar accidents com el
que aquest cap de setmana ha costat
la vida a tres persones. P. 21

Silvio Berlusconi
L’ex primer ministre italià ha
promès que 600.000 immigrants seran deportats si el seu partit guanya les eleccions del 4 de
març. L’anunci es produeix després
que un membre de la Lliga Nord, aliada de la Força Itàlia de Berlusconi, disparés contra sis immigrants
subsaharians. Berlusconi no pot
ocupar cap càrrec públic, però mou
els fils del centredreta italià. P. 13

Víctor Medem
Barcelona tindrà un festival
de música clàssica el 2019 impulsat per L’Auditori, el Liceu, el
Palau de la Música i l’associació
Barcelona Global, amb la col·laboraició d’Ibercamera i l’Ajuntament.
Coordinat per Medem, el Barcelona
Obertura Spring Festival vol atreure el públic estranger i potenciar la
marca cultural de la ciutat. P. 33
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Un momento histórico
Palau de la Música,
Liceo, Auditori e
Ibercámara se unen
para crear el primer
festival de clásica en
Barcelona desde los 60
Carlos Sala - Barcelona
Un hecho histórico indica todo
aquello excepcional, raro, que no
sucede nunca o que marca a
partir de entonces una nueva
forma de suceder, esa historia en
mayúsculas que sale en los libros
y que estudian los niños. Sin
embargo, según su literalidad,
debería significar todo aquello
que sucede con regularidad, que
tiene un relato habitual y predecible, que funda y aguanta la
historia. Es decir, toda comida,
todo cumpleaños, todo día arduo
en el trabajo o niño pesado que
no se duerme debería ser el verdadero «hecho histórico». Por
suerte, las palabras no son lo que
significan, que va, sino lo que
queremos significar. El hecho
histórico es, por tanto, lo excepcional y el Barcelona Obertura
Spring Festival es, definitivamente, excepcional.
El Palau de la Música, el Auditori, el Liceo e Ibercámara se han
unido para demostrar al mundo
que Barcelona es una ciudad
musical por excelencia, sin nada
que envidiar a tópicos como el de
VienaBajo el paraguas de Barcelona Global, han viajado por
medio mundo para convertir a la

ciudad en una atracción turística
cultural de primer orden. La
culminación de este trabajo ha
sido la presentación de Barcelona
Obertura Spring Festival que,
durante dos semanas de marzo
de 2019, reunirá a lo más granado
de la música clásica. «A veces
parece que tenemos que recordarnos que la ciudad ofrece música de calidad y que no tenemos
nada que envidiar a nadie. Además, pocas ciudades pueden
presumir de tener tres grandes
instituciones que acepten coordinarse», señaló ayer Víctor Médem, director del festival, el primero de este género desde los
años 60.

Quince conciertos
El Palau de la Música abrirá el
fuego del 4 al 7 de marzo con el
barítono Matthias Goerne y el
pianista Leif-Ove Ansdnes, en un
ciclo de lieder de Schubert. Además, el 6 de marzo llegará el pianista Grigory Sokolov; el 14 le
tocará el turno a Jonathan Nott
dirigiendo a la Gustav-MahlerJugendorchester, con la ayuda
del Cor Jove y el de Noies del
Orfeó Català. Y el 12, Valery Gergiev y su Mariinsky Orchestra
presentará con Daniil Trifonov
al piano piezas de Rachmaninov
y Prokofief. Gergiev y Trifonov
presentarán un día antes, en el
Auditori, el concierto de piano
número 2 de Rachmaninov y la
sinfonía número 5 de Mahler.
El Auditori arrancará su participación en el festival el 6 de
marzo con la Rias Kammerchor,
que mezclará un Requiem polifónico del siglo XVI con una com-

posición reciente de Bernat Vivancos. El 9 y 10 del mismo mes,
Kent Nagano dirigirá a la OBC,
con el pianista Jean-Yves Thibaudet, piezas de Debussy, SaintSaëns y «La consagración de la
primavera» de Stravinsky. Además, el 13, el trío de cuerda formado por Daniel Sepec, Tabea
Zimmermann y Jean-Guihen
Queyras interpretarán a Beethoven, Veress y Mozart. Por último,
del 15 al 17 de marzo se realizará
la sinfonía novena de Beethoven
con la participación de Agrupación Señor Serrano para darle
una interpretación crítica teatral, como ahora realiza la Fundació Tàpies. Y el 17 de marzo se

Irene Théorin, Kent
Nagano, Leif-Ove Ansdnes
o Diana Damrau entre los
artistas invitados al festival
cerrará el festival con Jordi Savall al frente de su Jove Capella
Reial de Catalunya.
Por su parte, el Liceo ofrecerá
tres programas. Primero, el 7,
Diana Damrau y Carlos Álvarez
protagonizará la versión concierto de «Hamlet», de Ambroise
Thomas. Un día después, Claus
Guth y Bejun Mehta interpretarán «Rodelinda», de Händel. Por
último, el 14 de marzo, la sorpano
Irene Théorin realizará un recital todavía sin determinar aprovechando que estará en el Liceo
ensayando una ópera escenificada. Si esto no atrae más turistas,
qué lohará.

FELIX BROEDE

La soprano Irene
Théorin, que
estará ensayando
en la ciudad una
ópera en el Liceo,
realizará el 14 de
marzo un recital
especial para
que forme parte
de este recién
creado festival

PALAU

El Palau de la
Música abrirá
el fuego del 4
al 7 de marzo
con el barítono
Matthias Goerne
y el pianista
Leif-Ove Ansdnes
interpretando un
ciclo de lieder de
Schubert
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Kent Nagano
dirigirá a la OBC
en el Auditori
el 9 y 10 de
marzo con piezas
de Debussy,
Saint-Saëns y
Stravinsky, con el
acompañamiento
del pianista JeanYves Thibaudet
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Un nuevo festival une
y potencia la cultura
musical de Barcelona
∑ Liceu, Auditori y Palau
de la Música impulsan
el Barcelona Oberta
Spring Festival
P. M-H.
BARCELONA

Ayer se presentó la primera edición del
Barcelona Obertura Spring Festival,
un evento creado para promover a nivel internacional las actividades de los
principales programadores de ópera y
música clásica de la ciudad. El Festival, que agrupa en una misma oferta
principalmente espectáculos programados por el Gran Teatre del Liceu, el
Palau de la Música Catalana y el Auditori, nace con el objetivo de posicionar
a la capital catalana en el circuito turístico cultural a través de paquetes de
entradas que se ofrecen a promotores
que trabajan con clientes de alto nivel
adquisitivo. A conciertos, recitales y
óperas en las que participan nombres

tan potentes como los de Valery Gergiev, Kent Nagano, Diana Damrau, Daniil Trifonov o Matthias Goerne, se unirán en este primer Festival –entre el 4
y el 17 de marzo de 2019– una cuarentena de actuaciones gratuitas en espacios emblemáticos de Barcelona.
Impulsado por el Liceu, el Palau y el
Auditori, con la colaboración de Ibercamera, el evento está promovido por
la asociación Barcelona Global y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de
Barcelona. La idea es ofrecer al visitante una forma diferente de conocer la
ciudad apoyándose en la extraordinaria oferta musical barcelonesa y en las
programaciones de sus principales instituciones, a la altura de otras grandes
capitales europeas, poniendo en valor
a la ciudad como destino turístico cultural y musical.
El Barcelona Obertura Spring Festival presentará 15 conciertos que incluyen obras como «La Consagración
de la primavera» en versión de la OBC,
el «Réquiem» de Tomás Luis de Victoria dirigido por Jordi Savall (ambos en
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El director de orquesta Valery Gergiev, durante un recital

el Auditori), los tres grandes ciclos de
«Lied» de Schubert a cargo de Matthias
Goerne (en el Palau) o las óperas
«Hamlet» de Thomas y «Rodelinda»
de Händel (Liceu), con las voces de Diana Damrau o Bejun Mehta. Los conciertos gratuitos se ofrecerán en espacios como la Casa Batlló, el Macba, el
MNAC, centros cívicos o el Museo Picasso.
En la presentación, en el Auditori,
se dieron cita el presidente de Barce-

ABC

lona Obertura, Ramon Agenjo; el director de la iniciativa, Víctor Medem; el
CEO de Barcelona Global, Mateu Hernández; el director general y la directora artística del Liceu, Roger Guasch
y Christina Scheppelmann; el director
y el director artístico adjunto del Palau, Joan Oller y Víctor García de Gomar; el director y el gerente de L’Auditori y de la OBC, Joaquim Garrigosa y
Jordi Tort; y la directora gerente de Ibercamera, Montserrat Crespo.
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E1Liceu, el Palauy L’Auditori
creanun festival de mflsica cl sica
Expansi6n.
Barcelona
Triple alianza para promover
la culturaen la capital catalan&E1GranTeatre del Liceu,
el Palaude la MflsicaCatalana y L’Auditorise hart tmido
paracrearel festival de mflsica clfisica BarcelonaObertura
SpringFestival, que se celebrarfi del 4 a117de matzode
2019,con la intenci6n de ampliar la oferta de la ciudadcomodestino internacional de
mrismocultural.
Ibercamera y el Ayuntamientode Barcelonacolaboran en este evento,quecontar~ con grandesnombresde la
mfisica cl~sica, comoValery
Gergiev, Kent Nagano,Diana
Damrau,Daniil Trifonov y

Matthias Goeme.
Adem~s,se programar~tn
cerca de cuarenta conciertos
y actividadesgratuitas en espacios emblem~iticosde la
ciudad, comola Casa Batll6,
Fabra i Coats, el Macbael
MNAC
o el MuseuPicasso.
E1objetivode este acontecimientoes "conseguirque se
hablede Barcelona
por la calldad de su oferta cultural, en
lugar de por sus problemas
politicos o por los atentados

El Barcelona
OberturaSpring
Festivaltendr~un
presupuesto
de 1,5
millonesde euros
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terroristas", indic6 ayer Mateu Hemfindez,director ejecutivode la plataformaBarcelona Global, que tambi~nimpulsaesta iniciativa.
Conun presupuestode 1,5
millones, BarcelonaObertura
SpringFestivalquiereatraer a
"los mel6manosque viajan
durantetodo el afio para escuchar interpretaciones de
m~tximo
nivel", sefialaronlos
organizadores. "Se trata de
personasde alto nivel adquisitivo de entre45y 75afios, la
mayoriade palses comoAlemania,Francia, China,Jap6n,
o EstadosUnidos,que buscan
unaciudadconnuevosservicios culturales y gastron6micos", agregaron.
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E1 ’Pere i el llop’ de Brodas Bros
i la Simf6nica del Vall6s, al Palau
La combinaci6de hip i hop cl/~ssica anir&tamb~a Sant Cugat
’SimfSnics al Palau’ de la temporada passada.
Mdsicacl&ssica i hip hop...
Tornen a~luesta tarda (17
per a tota la famflia. UOSV
i
i 19h) al Palau de la Mdsica
la companyiade danses urba- Catalana i dissabte 10 mar£
nes Brodas Bros -els germans seran al Teatre Auditori Sant
Fruit6s i les sabadellenques Cugat. Es fa ambla col.laboraBerta i Clara Pons- recuperen ci5 de SonarKids,la serie d’ex]’espectacle Perei el Llop, de periencies musicalsi creatives
Serguei Prok6fiev, que va set concebudespel festival S6nar
el concert inaugural del cicle
per al pdbli¢ familiar.

El programadel concert, narrat i coreografiat [ntegrament
per Brodas Bros, i concebut
corn un viatge per una selecci6 de contes musicats, in¢lou
a m~s de Pete i el Llop de
Prok6fiev una s&ie de peces
infantils de la suite Mam~
Oca
d~ MauriceRavel, i la Marxaen
Si bemoll, op. 99 de Prok6vief.
BrodasBrosnaneni coreografienels comesde Prok~fiev
Hodirigeix PedroAlcalde¯

P.15

OSV

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26-27

O.J.D.: 21081

TARIFA: 7116 €

E.G.M.: 102000

ÁREA: 1116 CM² - 104%

SECCIÓN: CULTURA Y ESPECTACULOS

6 Febrero, 2018

‘Performance’ i pintura, en dues exposicions simultànies, que obren al públic avui

Invasió de música a la
L’art sonor i d’acció del
duet Allora & Calzadilla
omple de so i melodies el
museu del carrer Aragó
Montse Frisach
BARCELONA

Un piano es passeja per la
sala gran d’exposicions de
la Fundació Tàpies de Barcelona. No va sol. El condueix el mateix pianista,
des del cor del piano foradat; l’instrument està ferit
des de dins. L’intèrpret, el
torinès Luca Leracitano,
arrossega el piano traient
el seu cos pel forat, mentre
toca (a l’inrevés) el famosíssim quart moviment de
la Novena simfonia de
Beethoven, l’Himne a l’alegria. És un piano disfuncional perquè el forat ha
eliminat moltes cordes. El
pianista substitueix alguns sons fent servir les tecles com a percussió o utilitzant les cordes internes
a la manera d’una arpa.
Aquestes són, certament,
unes variacions possibilistes de l’obra de Beethoven.
El concert està inclòs
dins de l’exposició del duet
d’artistes Allora & Calzadilla, que obre avui al públic a
la Fundació Tàpies. Parella
en la vida i en l’art, l’americana Jennifer Allora i el cubà Guillermo Calzadilla
utilitzen de manera absolutament creuada la performance, l’escultura, el
vídeo, la fotografia i sobretot la música en totes les
seves dimensions, per cridar l’atenció sobre temes
tan sensibles com el dèficit
democràtic o la crisi ecològica i climàtica. La parella
viu a Puerto Rico, una zona
on conflueixen forts conflictes colonials i econòmics.
Un exemple d’aquesta
correlació entre música i
política és la mateixa tria

de l’Himne a l’alegria en la
performance del piano que
proposa Allora & Calzadilla. No és gens casual.
Aquest fragment musical
ha estat utilitzat com a
símbol de la fraternitat però des d’ideologies ben diverses: la Revolució Cultural xinesa, la Rhodèsia supremacista blanca d’Ian
Smith o l’aniversari de Hitler. Però la referència més
pròxima de la peça és que
és l’himne d’Europa, avui
dia una idea política tan
fragmentada com el piano
personalitzat. La metàfora
funciona. “El piano està totalment intervingut, les
cordes, el pedal... En la interpretació del pianista hi
ha un esforç entre l’harmonia i la desharmonia de les
cordes que falten... –explica Guillermo Calzadilla–.
Tot està fet perquè el públic percebi aquesta dificultat i també el pes del piano que ha de ser arrossegat
i el fet de tocar-lo a l’inrevés.”
Sons de tota mena
Si el 2012 amb la mostra
de Xavier Le Roy va ser la
dansa la que va envair la
Fundació Tàpies, ara és la
música la que s’ha colat per
tot l’edifici del carrer Aragó, per on es desplega, dispersa, l’exposició. En l’obra
Lifespan, la música, construïda amb xiulets i esbufegades (i silencis, és clar)
per part de tres cantaires
del Cor de Cambra del Palau de la Música, provoca el
moviment d’una pedra de
4,5 milions d’anys d’antiguitat, provinent d’un riu
del Canadà. La supremacia
de la natura és també present en un vídeo en què un

Simfonia de piano, tocat a
l’inrevés, i l’hipopòtam en l’exposició
d’Allora & Calzadilla ■ ORIOL DURAN

Homenatge a Teresa Barba, viuda d’Antoni Tàpies
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Antoni Tàpies recordava de
Teresa Barba, la seva esposa,
“la verdor clara dels seus ulls,
els cabells fins i rossos, els pòmuls eslaus, els llavis atraients”. Ho escrivia a la seva
Memòria personal, però també va deixar patent el seu
amor per ella en la seva obra
pictòrica. Sis retrats de Teresa,
dos olis i quatre dibuixos, que
es poden veure en la mostra
Antoni Tàpies. T de Teresa ho
demostren. Sobten els primers dibuixos, en què Teresa
apareix quan era pràcticament una nena, quan Tàpies la
va conèixer. En el retrat més
recent que s’exposa, del 1977,
Tàpies dibuixa els seus ulls i

escriu: “Sobre el meu front, la
mà de Teresa.”
La mostra, comissariada
per Núria Homs i que es veurà
fins al 28 d’octubre, recull els
53 dibuixos sobre paper d’estrassa de la Sèrie Teresa
(1966), així com la sèrie de litografies, litocollages i collages de Cartes a Teresa (1974).
Aquesta sèrie al·ludeix al conjunt de cartes que Tàpies va
escriure a la seva dona entre el
1950 i el 1951, a l’inici de la seva relació amorosa. L’artista va
rememorar aquesta correspondència el 1971 en aquesta
sèrie gràfica, jugant amb el
doble significat de la paraula
carta, com a missiva però

també com a carta de joc. Els
naips tenen, doncs, un protagonisme absolut en aquesta
sèrie. “Teresa ha estat un puntal per a Tàpies, no només per
a la seva vida privada, sinó
també per a la seva obra; va
tenir un paper actiu en l’organització d’exposicions o en la
selecció d’obres”, diu Núria
Homs. “Ens compenetràvem
perfectament”, recorda la mateixa Teresa Barba en una entrevista que es pot veure a
l’inici de l’exposició.

percussionista de Nova Orleans “toca” una composició amb les persianes de casa seva, destrossada per la
inundació després del pas
de l’huracà Katrina.
Allora & Calzadilla també inclouen l’escultura en
l’exposició i de manera espectacular. Davant de la biblioteca de la fundació,
s’instal·la un immens hipopòtam de fang (que han

construït alumnes de l’Escola Massana i de la Llotja)
des del qual un noi o una
noia, enfilats damunt de
l’animal, llegeixen els diaris del dia, entre els quals hi
ha El Punt Avui. Quan troben una notícia que els
sembla “escandalosa”, toquen un xiulet. “L’hipopòtam podria ser una mena
de monument eqüestre.
Però nosaltres fem l’escul-

tura amb fang, un material
que es desfà”, diu Calzadilla.
L’exposició funciona
com una “composició” que
es desplega per espais molt
diferents de la fundació.
Segons la comissària de
l’exposició, Sara NadalMelsió, l’edifici esdevé
“una caixa de ressonància,
que demana a l’espectador
escoltar, però no com una

P.16

Els originals de ‘Cartes a
Teresa’, en l’exposició de la
Tàpies ■ ORIOL DURAN

activitat passiva”. “L’obra
d’Allora & Calzadilla parla
de diferents maneres de
ser al món: la mineral,
l’animal i la humana. El so
apareix com una matèria
que perdura en el temps,
malgrat nosaltres mateixos, hi afegeix Nadal-Melsió.
En les seves exposicions, els artistes reconstrueixen les seves obres
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Tàpies

amb els equips de la ciutat
on exposen. Ho han fet
amb els cantaires del Palau
de la Música, la construcció de l’hipopòtam i també
en la interpretació del Reveille, el toc de diana que
desperta els militars, que
de tant en tant sona en una
versió molt diferent de
l’original.
És important per a l’espectador consultar al web
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de la Tàpies els horaris de
les performances. El piano
foradat només s’activa divendres, dissabtes i diumenges, i la composició de
la pedra s’interpreta els dijous a les sis de la tarda,
amb excepcions. ■
✱

Allora & Calzadilla. FUNDACIÓ TÀPIES. ARAGÓ, 255.
BARCELONA. FINS AL 20/5
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Lluis Bru, el mosaicista
del modernisme
Aquest 2018 farh 150 anys que va nkixer a Ondam(Marina Alta), Llu/s Bru i Salelles,
el rnosaicista
preferit dels principals arquitectes
del rnodemisme catalh. De menut
es va traslladar arab la famflia a Barcelona, on va comen~ar, corn el pare i l’avi, en
l’escenografia.
La dernanda de ceramistes, per part del modernisme, el va portar a
un m6n on nombs li podia fer ombra el genov~s Mario Maragliano.

iuen que AntoniGaud/esva esverar quanva veure la paci~ncia i el tempsque Llu/s Bm
dedicavaal ~rencad/s,el
mosaicde bocins de ceffamicaque
rant agradavaa l’arquitecte del
YarcGfiell i Ia SagradaFamflia.
Gaud/vavisitar el taller de Bm
--arab el qual va col.laborar
escadussemment--i va reacelonar d’aquesta maneraen
observar Ies maneresprimrnirades del ceramista. Bm
anava cercant una pe~a semblant a l’anterior percol-locarqa a prop i deLxarel m/nim
espai possibleen~euna i alua.
Gaud/, d’un cop de maceta, va
trencar una rajola de v~utper vim,
la va ~irara terra ili vadlr: ’~. grapats l’heu de posar! Noacabaremrnai
si no". Emla reacci6impacieutde l’arquitecte que havla let del trencaddsun re&ode senzill i ~pid de producci6davant del mestre dels mosai’cistesdel modemisme,
el preferit de
Dom~nech
i Montaneri Puig i Cadafalch.Per aixb
quan va marxarGand/,en Bru va dir impertorbable
i segurd’ell matelx:"Noii feu casclue ell noen sap".

a Ondara(MarinaAlta), el 1868. Corna m/nim, l’avi s’hi dedicava,segonsha pogut
descobrlr MartaSalin6 --bibgrafa de
Bruentre d’altres coses-- arab ajuda de VicentOrttuio, historiador i
arquitecte d’Ondara."Llu/s Bru
seria --diu MartaSalin6-- la
tercera generael6d’escenbgrafs perb encara ho hem
d’estudiarb6, perqu~la feina de l’avi i el pare hauria
estat importantsobretot a
Val~nela".
Salin~ creu, de tota manera, que l’escenografia hauria estat tamb~el que hauria
portat els Bru a Barcelonaa
l’~ltim ter~ del segle XIX:"Molt
possiblementla causa va ser
I’evoluci6 del teatre a Catalunya
en aqueli moment.Perqu~hi havia
robs feina a Barcelona,vaia". Malgrat
aixb, no hi ha pr~cticament documentael6 de la feina d’escenbgrafdel seu pare. Llu/s
Bru vafer d’escenbgrafl’61tima d~cadadel segle.
Hi ha proves que col-laborava, per exemple,arab
en MauriciV’flomara,un escenbgraf molt prestigi6s en aqueli moment.Concretament,va trebaliar arab eli el muntatgedeI Teatre deI Liceude
Hanselund Graetel (probablementla versi6 que
es va estrenar el 27 de gener de 1901)i en d’altres

D

Eseenografia
valeneiana
Lluis Bruva n~tixer en una nissaga d’escenbgrafs
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ART

I. D’esquerra
a dreta:LlukBru
Sa[etles,
el seufill Llufs8ruMasip6
i
.Josepa
Masipb
i Pui~achs.
2. Arrambador
num.30del cat,legde
cer;~mica
"HijodeJaime
Pujoly Bausi~.
3. Arrambador
floral. Dibuix
original

obres anteriors. Delet, en aquestafipoea, Bruja
compatibili~zaval’escenografia arab la ceffamica i els mosaics.Fins a 1900, els escenarls vanset
la seva principal ocupaei5per6 en el tombantde
segle l’arquitectura modemistava comenc~ara reclutar dibuixantsarab facilitat per reduir el m6n
a escala.
La Ma_naSahn6explica la "naturalitat"
d’aquestcanvi: "Po~serla feina d’escenografiano
li acabade sortir" o potser no li agrada pmu.E1
let 8s que Bru "s’adona que l’arquitecmra del momentesth agafant una sfirie de materials nous
i que els arquitectes modemistesnecessiten
aquest nou per~ de dibuixant que transforma la
natura a una mesuradiferent". Qui feia una feina
semblant en aquell moment?Responla Salin6:
"La gent que, per al teatre, treballava a escala
d’arquitectora tenien un avantatge sobre els que
trebalien sempreambel format del llen~".
Bin, doncs, esdev6 "molt m6sque un chbuixant: ~s un dibuixant que sap chbuixar un mofiu
arquitect6nic i sap el m~todeper traspassar-lo a
~.
escala a la midade mjolaque interessa
En el proc6s de creaci6 dels mosaicshi ha
molts passos i algunes empreseso arquitectes necessitaven flus atres personesper dissenyar-los, entre qui faia el dibuix, qui ho convertia en disseny arab rrddes arquitect6niquesi qui
preparava la cer’kmica. Bms’ocupava de dues
d’aquestesfeines i, si calla, tamb6de la tercera.
La primera connexi6de Bmarab l’arquitectufa scmbla ser en Domfinechi Montaner, arab
el quai contacta seguramentabans, flus i tot, del
1900. E1 let, per6, 6s que, en molt poc tempsBru
ja est’. trebaIlant en els mosaicsd’obresclau del
modemismea Barcelona, corn s6n la Casa Gad
(ja desapareguda),la del Bar6 de Quadraso
Casa IAe6i Morera.
La m6d’aquesta mpidesa6s que, a Barcelona,
la t~crdca dal mosaic,la dorninavasobretot un
it alia, en Mario Maragliano. "AI comenc~ment-explica Saline-- era pr~cticamentl’Enic i el modemismeimplicava molta feina per a eli. Sembla
que ~s en aquell momentque entre Dom~nech
i Montaneri Puig i CadafalchengresquenIAu/s
Bmperqufi s’hi dediqui’:
Diversesbiografiesi perffls de IAu/sBruafirmenque la seva formaci6corn a mosa~cistala
rep a Ven~cia.SegonsSalin~, aLx6~s impossible perqu~mai no va deixar de treballar tam de
tempsni s’ha descobert cap record de viatge ni

2

bi~et d’aque~a~poca. ~s possible fer ~ ~at.ge sense de~ ras~e perb, en el cas de Bin, est~
ac~tada la seva pres~nda a B~celona rues a
mes. "Un ~atge de fo~aci6 d’aquestes c~a~efis~ques --condou S~-- no po~a set ~a estada de q~e dies; ha~a de set de mesosi no es
dete~a cap dav~ada de la se~ ac~tat labor~".
Per conga, S~ ha relacionat la se~ fo~ad6 ~b la col-laborad6 de Bm~b ~ nou personatge, en M~ce1.HGelabe~Aquest "decoracoma "mos~cis~" i Bm~eb~a co~e a co~e
~b e~, concret~em a la Casa de la La~da
de B~celona (a~ Resid~ncia Fr~cesc La~et~.
Possiblement en aquest per/ode ~s qu~ Bmes
fo~a corn a mos~cista perqu~, despr~s d’~ de~t es~ del ~et~ de Bin, S~ ha ~obat
~ ~b~ pel qu~ Bm compra a Galabe~ "maq~a’~ I a p~ d’aquesta venda Galaben no
s’~d~ m~ m~s corn a mos~cista. "Io crec
--~u S~-- que aquest personatge, en Gelabe~, va set d seu mes~e o te~a ~ ~eb~ladot que sabia fer mosaics; per ~a ra6 aque~
negoci no ~ ~teressa~ i es ~ acab~ venent
la maq~a, que H compra Bin’: ~b aquesta maq~a Bm m~t~ ~ t~er propi ~b
~pacitat per se~ les demandesd’empreses de
ce~ --corn la ~po~ss~a Pu~ol i Bau: s~, d’Esplu~es de ~obregat, que ~ dem~a dissenys d’~badors i ~es peces-- ~s a una
~ga ~s~ d’~q~tectes del mode~sme, en~e
:
els qu~s E~ic Sa~er, S~dor V~eri Pup~,
M~ual Rasp~ i ~to~ de F~em.
Tot i ~b, la se~ tasca, l’apo~aci6 e~dent de
Bin, resin molts ~ oc~ta a lbmbra d’~s ~q~te~es molt concurs --sobretot Dom~nech
i Mont~er i P~g i Cad~ i tacada per la
m~a repu~ci6 que ~ci~ment va te~ el mo~ de,sine. Aquest mo~ment--que ~a ~s el ~et
EL TEMPS
¯ 6 febrer 2018
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4i 5. Mosaic
deLluis8rua
I’entrada
delaCasa
Lle~
Morera cat que deixava els seus col.laboradors a l’ombra
i, en certa manera,els desprestiglava. Queda(Barcelona),
deLlulsDomEnech
i Montaner,
ten totalmenten un segonpla, fins i tot, a l’hora
de restaurar: l’importantera l’e dilici, per5si un
f~agrnentde cer~m~icano era original, doncsno
passavares’:
La reiuindicaci6 culta del modarnisme
arribaria d~cadesdespr6si culminarla,el 1951,arab un
llibre cabdal sobre el modemisme,
£l arte modernht~ ca~/dn, d~lexand~eCirici. Sobretot Cirici
consolida el nomsde Gaud/, Dom~nech
i Pulg i
Cadaf~lch,restaura moltsaltres arquitectes i comenqaa descobrir els nomsdels professionals del
6i 7. Mosaics
deLluisBrupera
I’entrada
delPalau
delBar~
de mosaic,el vitrall i la forja quetreballenambells.
Quadras
(Barcelona),
obra "Cirici --explica Sal£u~--destaca el nora de LluJosep
Fuig
i Cadafalch.
is Brui Salelias corna mosgicistaperqu~partici-

distintiu de la Barcelonamfistica-- no va ser tan
atractiu en el momentde m~dmapogeu: el Palau
de la Mftsica va set fortamentcriticat, comtamb~
altres exemplesdel modemisme,
pels parddaris
de ’Tausteritat". El 1929, el redactor en cap de Mirador, ~’ust Cabot, encara deia "l~s mmb~
una sort
que el modernlsmearquitectbnic s’esmerc~s, en
gran part, sobre materials de malaqualitat [...].
Aid hem"gist com,d’uns quants anys encfl, desapareixia molta omamentaci6pel simple procedimentde gratar-la".
L’allargadaombradels arquitectes l’explica Saline: "Els arquitectes modernistestenien
aquell concepte d’arquitectum global tan marELTEMPS
¯ 6 febrer 2018
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pa en el Palau de la MttsicaCatalana, i tamb~en
una casa de Passeig de GNciaara desapareguda,
la CasaGari". Perb despr~sel nora de Bms’ignorar~ durant d~cades. Ha estat el Gmpde Recerca an Histbria de l’Art i DissanyContemporani
de
la Universitat de Barcelona (GRACMON),
dirigit
per la Mireia Freixa i arab la coHaboracid
de Marta Sailn~i moltaaltra gent, qui ha anat recuperant
tamb6els nomsi els treballs dels artistes que van
set importants en aquell modemlsme.
L’obliti la ignor’~tnciade d~cadesno s’ha de
confondrearab una voltmtat de Bru i d’all~s professionals del modernismede quedar en un segonpla. L’egodels mosaicistesera comparableal
de moltsarquitectes i el cas m6sevident es va donat --~s clar-- ai Palaude la Mt~sica.Lluls Bru-ca
ftgnar corna mosaiaistadel Palaual costat de la
finestreta de vendad’antrades. Aixb, segonsdiuen,
va empiparmolt I’altre mosa~cistaque va trebaflar-hi, MarioMamgllano,
tot i que la glbria de Bm
va durarpoc: sota la signautra fela pubh’citatdel
seu taller, arab adre~ainelosa, per5el carter que
hi va posar(carter de la Univeraitat)no va trigar
gatre a canviar de nora i dir-se EmicGranados.
Delet, Ia iniciativa de Bmva crear confusi6
durant un temps sobre rautoria de cada mosaicista en robra del Pelau. MartaSalln~ assegura avui que les famosesmusesde l’escenari es
van set atribuir errbniamenta Bru, quan eren de
Maragliano,corn bona part de l’escenari, mentre
que Bruera responsable, sobretot, de les columnes i de l’exterior.
E1 cometa Bru
Gr~tciesa la investigael6de MartaSalln~i al Fons
Taller Llt6s Bin, propietat de l’Arxiu Municipal
d!Esplugues de Llobregat-AMEL
(d’on pmcedelxen moresde les fotografies), a’0-ai es pot valorar
la carrera fulmlnant de Bru. Cal tenir en compte
que el mosaicva vittre una ~poca danrada des de finals del se- 2 ....~..-,
b’._~’~"
gle XIXper6 "va decaure ~pidamerit" i, a partir de 1920, nom~s
es far~ servir en templesrellgiosos i d’una maneraescadussera.
Maigrat aixb, Bmva tenir quinze
anys de treball molt intens que
comenqaarab les esmentades
cases Lle6 i Morera,Garl i Bar6
de Quadras,continu~arab l’Institut Pete Matade Reus(molt
evident el Sai6 dels Disdngits)
i es fa evident an un taunt de
treballs, a bandadeI Palau: la
Lact~mciade Barcelona, la Casa
Comalat,Ia Farm~tciaNovella
(ara Bolds), Casaramona
i moltes aitres, a m~s
diversos enc~rrecs d’arrambadorsde l’empreca
Pujol i Bansis.

La diversitat d’estils cerknaicsque, durant
aquest ucepidant comenqament
de segle, es van
combinaren l’ed~ctic modemisme
~s extraordin~tria. "El modemisme
--expllca Saline-- recull her~nciestobit
diverses i es fauna manade pog-poli rook m~sbarrejat que no
an altres estils del modemisme, corn l’art nouveauestranger, de manem
que surt un estil
nou". S’hi sumenel mosaic romh
--"que ~s el de pavimentque est~
let arab marbre"--, el mosaicveneci~ --"el tradicional mosaic
itali~, arab vidre vingut de Ven~cia"-- i el mosaicceFamic,"el que
realment es posa de modaaquf’;
quepot ser cer~maicarab tesselles o directamanttrencadls, arab
bocins de cer~anic~
Derant en taut els rnateixosarquitectess’arriscavan a fer dissenys propis, per5 normalment
treballaven arab mosaicistescorn Bin. D’altra banELTEMPS
¯ 6 febrer 2018
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1. Mosaics
deLlui$Btup~ra la
fat, aria dela Casa
Comalat
de
Barcelona,
obrade[’a~quitecce
Salvador
Valedi PupunJII.

3. Taquillesd’entrada
delPalau
dela Mclslca
onLlulsBruva
de’~arla sevasignatura,

EL TEMPS¯ 6 febre~ 2018

da, la modaes va estendre socialmentdurant un
tempsi els arrambadorsde cer~nica de la citada
Pujol i Bausis o els pavimentscefamicsde l’empresa valencianaNolla van tenir un b.xk notable
entre les classesaires. E1gust pel mosaices
mocra~itz~runa mica ambIes versions m~seconbmiques,que serian els pavimentshidr~ulics
(arab peces de cirnent) o el mosaicde gres Camb
tessel.les petites per6industriaIs~.
Llu/s Brumantindriasempreel taller obert, de
manem
que el van poder heretar els dos fills que
hi havien trebaUat.Malgrataixb, les principals
obres de BmconOnuensent Ies concentrades en
aquella efervesc~ncia de modernismeque va enfebrar una generaci6d’arquitectes hipercreatius
a finals del XIXi comen~ament
del XX,un esclat
que va desbordar la imaginaci6de desanes d’artesans de disciplines tan oblidades --abans i despros d’aquella ~poca--corn els mosa~cistes,
vitrallers o els serrallers. Unmoment
puntual i
~uic que wadanarI’oportunitat d’excel.lir a artistes que, corn Bru, en un altre moment,romandrien en el m~sgris i injust anonimat.¯
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Decretan prisión para Millet
y Montull por el caso Palau
 La Fiscalía pidió ayer su ingreso

inmediato ante el evidente riesgo
de fuga y comparecencias
para Óscar y Gemma Montull
EP A CORUÑA

■El tribunal de la Sección Décima
de la Audiencia de Barcelona, que
enjuició el caso Palau, aceptó ayer
la petición de la Fiscalía Anticorrupción de enviar a prisión provisional al expresidente de la entidad
musical Fèlix Millet y a su mano
derecha, Jordi Montull y ayer por
la tarde ingresaban en el centro penitenciario Brians I, en Sant Esteve
Sesrovires.
Los dos condenados salieron
del Palau de Justicia, donde se celebró la vista sobre medidas cautelares, sobre las . horas hacia la
cárcel, donde llegaron a las .,
en una ambulancia del Sistema de
Emergencias Médicas (SEM) en el
caso de Millet y en un furgón de los
Mossos d'Esquadra para Montull.
Entrarán en el módulo de ingresos
de Brians I, donde durante los próximos días serán examinados por
profesionales del centro -médicos,
psicólogos, educadores- que decidirán sobre su destino definitivo.

P.24

El tribunal, presidido por la magistrada Montserrat Comas, celebró una vista ayer para abordar posibles medidas cautelares para Millet, Montull, su hija Gemma y Daniel Osàcar, previas a que la condena por el saqueo del Palau sea
firme, y tras la vista les citó para comunicarles la decisión. La Fiscalía
pidió ayer mismo el ingreso en prisión provisional para Millet y Jordi
Montull durante la mitad del tiempo de condena ante el evidente
riesgo de fuga; y comparecencias
periódicas para Gemma Montull y
Daniel Osàcar. Las defensas lo rechazaron, alegando que siempre
han respondido ante la justicia,
además del estado de salud y edad
de los tres hombres.
Óscar y Gemma Montull
Para el extesorero de CDC Daniel
Osàcar, el tribunal aceptó la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y
que se persone una vez al mes en
el juzgado -el fiscal pedía cada 
días-. Y para Gemma Montull se
acordó la retirada de pasaporte,
prohibición de salir del país y comparecencia cada mes, una medida
cautelar que ya tenía antes del juicio.
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Millet i Montull ingressen a la presó
El tribunal accepta la petició de la Fiscalia d'empresonar provisionalment l'expresident del Palau i a la seva mà dreta per «alt
risc de fuga» També obliga Gemma Montull i Daniel Osàcar a lliurar el passaport i a presentar-se mensualment a l'Audiència
AGÈNCIES/DdG BARCELONA

■ L'expresident del Palau de la
Música Fèlix Millet i la seva mà
dreta, Jordi Montull, condemnats
pel saqueig de la institució musical, van ingressar ahir a la tarda al
centre penitenciari Brians I, a Sant
Esteve Sesrovires. Els dos condemnats van sortir del Palau de
Justícia, on es va celebrar la vista
sobre mesures cautelars, cap a les
. hores per anar cap a la presó,
on van arribar a les ., en una
ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en el cas
de Millet i en un furgó dels Mossos
d'Esquadra per a Montull. Durant
els dies vinents seran examinats
per professionals del centre -metges, psicòlegs, educadors- que decidiran sobre la seva destinació
definitiva, que pot ser un mòdul
del mateix centre o d’un altre.
El tribunal de la Secció Desena
de l'Audiència de Barcelona, que
va enjudiciar el cas Palau, va acceptar ahir la petició de la Fiscalia
Anticorrupció de decretar la mesura de presó provisional per als
dos condemnats. El tribunal considera que hi ha una «alta probabilitat de risc de fugida», ja que la
situació de Millet i Montull no és
la mateixa que abans de ser condemnats, tenint en compte les elevades penes: nou anys i vuit mesos per al primer i set anys i mig
per al segon.
En sengles actuacions, el tribunal assenyala la data límit
d'aquesta mesura: en el cas de Millet el  de desembre del  i per
a Jordi Montull Begur sent la data
límit el  de novembre del ,
ja que es tracta de mesures cautelars a l'espera que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre els recursos presentats i la sentència sigui

FÈLIX MILLET, JORDI MUNTULL, GEMMA MONTULL I DANIEL OSÀCAR durant la vista oral. A la dreta, la cadira de rodes de l’expresident del
Palau de la Música buida, després del seu ingrés a presó. EUROPA PRESS

ferma.
Respecte Fèlix Millet, el tribunal diu que el seu arrelament no
és suficient per evitar el risc de
fuga. Millet ha al·legat davant del
tribunal que té un fill discapacitat
psíquic, però el tribunal creu que
el mal estat de salut de l'exdirigent
del Palau dificulta que se'n pugui
fer càrrec. A més, el fill ja el tenia
quan va cometre els crims, diu el
tribunal, i això «no el va dissuadir». A més, recorda que les dues
filles, Laila i Clara, viuen a l'estranger, cosa que podria possibilitar la
seva fugida. Respecte el patrimoni, diu que com que el té embargat
ja no l'arrela a Catalunya i recorda
també que part d'aquest es va localitzar a l'estranger, cosa que fa
que no es pugui descartar que encara en tingui fora del país. Sobre

L'advocat dels
Montull: «És la
foto que volien»
 L'advocat de Jordi Montull i Gemma Montull, Jorge
Navarro, va considerar molt
desafortunada i desproporcionada la decisió de la Secció Desena de l'Audiència de
Barcelona d'enviar a presó
provisional el seu client i Fèlix Millet pel cas Palau: «Era
la foto que volien des de fa
molt de temps». EUROPA
PRESS BARCELONA

P.30

la seva salut, diu que no ha empitjorat respecte la que tenia durant
el judici, i el tribunal creu que no
li impediria fugir de la justícia espanyola.
De Montull, el tribunal diu que
no té prou arrelament a l'Estat espanyol, ja que la seva filla Gemma
també ha estat condemnada a
més de quatre anys de presó. A
més, diu que té tots els béns embargats i, per tant, la seva probable
pèrdua per culpa de la sentència
del Suprem comporta encara
menys arrelament. També recorda la interlocutòria que no s'han
pogut trobar bona part dels diners
desviats, i per tant no es descarta
que els tingui amagats a l'estranger o a nom d'altres persones, cosa
que facilitaria la seva fugida. Tampoc considera que la salut de

Montull l'impedeixi sortir del país,
i recorda que podrà ser atès mèdicament a la presó.
Per a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, el tribunal ha acceptat
la petició de la Fiscalia de retirarli el passaport, prohibir-li sortir del
país i que es personi una vegada
al mes al jutjat -el fiscal demanava
cada  dies- ja que entén que hi
ha risc de fugida a causa de la condemna imposada de quatre anys
i cinc mesos de presó.
Per a Gemma Montull s'ha
acordat retirada de passaport,
prohibició de sortir del país i compareixença cada mes, una mesura
cautelar que ja tenia abans del judici, també en considerar que
existeix risc de fugida derivat de la
pena de quatre anys i mig de presó.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 1,18

O.J.D.: 1914

TARIFA: 2123 €

E.G.M.:

ÁREA: 653 CM² - 62%

SECCIÓN: PORTADA

6 Febrero, 2018

Millet y Montull ingresan
en el centro penitenciario de
Brians 1 por orden judicial
i PAG.18
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Millet i Montull ingressen a presó
L expresident del Palau de la Música i la seva mà dreta entren
ai centre penitenciari de Brians 1 per ordre de l'Audiència
Barcelona
ACN
Fèlix Millet i Jordi Montull van ingressar ahir al centre penitenciari
de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Baix LLobregat) pocs minuts després de dos quarts de sis
de la tarda.
L'expresident del Palau de la
Música i la seva mà dreta van entrar a la presó després que l'Audiència de Barcelona ho dictaminés. Millet i Montull han arribat
al centre en un furgó dels Mossos
d'Esquadra, un cotxe patrulla i un
vehicle del Servei d'Emergències
Mèdiques (SEM) davant d'una
forta expectació mediática. Les
condemnes que el tribunal els
va imposar són de nou anys i vuit
mesos i set anys i mig de presó,
respectivament.
Millet i Montull van arribar
pocs minuts després de dos
quarts de sis de la tarda amb una
comitiva policial formada per un
furgó dels Mossos d'Esquadra,
un cotxe patrulla i una ambulància que hauria traslladat l'expresident del Palau de la Música degut
al seu delicat estat de salut.
Una desena de mitjans de comunicació els esperaven a la porta del centre penitenciari després
que aquest dilluns l'Audiància de
Barcelona decretés el seu ingrés
immediat a presó de forma provisional. El tribunal va valorar que
donat el caràcter important de
les penes, existeix "evident risc
de fuga". Per això, donat que ni
l'edat ni l'estat de salut d'ambdós són raons en sentit contrari,
acorda l'ingrés immediat a presó
de forma provisional durant el
temps de resolució dels recursos

emergcnele»
nMtf.qun;

FOTO: ACN / Una ambulància i una furgona dels Mossos d'Esquadra portaven ahir els dos nous interns de Brians
de cassació davant del Tribunal
Suprem anunciats per les defenses els acusats.
Millet estarà empresonat mentre el Suprem no resolgui el seu
recurs i com a màxim fins el 3 de
desembre del 2022, quatre anys i
deu mesos, que és la meitat de la
pena. El tribunal indica que Montull haurà d'estar a Brians 1 fins el
10 de novembre del 2021, o sigui
tres anys i mig, que suposa prop
de la meitat dels set anys i mig de
presó imposats. Tots dos tenen
fins divendres per presentar un

•

El tribunal
considera que
hi ha risc de
fuga

recurs de súplica contra aquesta
decisió.
El tribunal considera que, donat el caràcter important de les
penes, existeix "evident risc de fu-
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ga". Per això, donat que ni l'edat
ni l'estat de salut d'ambdós són
raons en sentit contrari, va acordar l'ingrés immediat a presó de
forma provisional durant el temps
de resolució dels recursos de cassació davant del Tribunal Suprem
anunciats per les defenses els
acusats.
Respecte Fèlix Millet, diu que
el seu arrelament no és suficient
per evitar el risc de fuga. Millet va
al·legar davant del tribunal que té
un fill discapacitat psíquic, però el
tribunal creu que el mal estat de

salut de l'exdirigent del Palau dificulta que se'n pugui fer càrrec. A
més, el fill ja el tenia quan va cometre els crims, diu el tribunal, i
això "no el va dissuadir". A més,
recorda que les dues filles, Laila i Clara, viuen a l'estranger, cosa que podria possibilitar la seva
fugida. Respecte el patrimoni, diu
que com que el té embargat ja no
l'arrela a Catalunya i recorda també que part d'aquest es va localitzar a l'estranger, cosa que fa que
no es pugui descartar que encara
en tingui fora del país.
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Jordi Panyella
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Un amo sense cadira (de rodes)
A

questa hauria de ser la crònica d’una cadira de rodes
que des d’ahir, a quarts de
quatre de la tarda, s’ha quedat
sense propietari. Però potser per
ajustar-nos més a la realitat de
les coses tal com són, i no tal com
ens les fan veure, el més encertat
és dir que aquesta és la crònica
d’un home, amo durant molts
anys de moltes coses i de moltes
voluntats en aquest país, que des
d’ahir ha deixat de governar la cadira sobre la qual s’asseia. Una
cadira de rodes més aviat modesta, que empetiteix l’home, però
una cadira al cap i a la fi i, sobretot, la seva cadira menada per un
fidel assistent que el portava allí
on ell li demanava.
Afeblit, adolorit, castigat pels
anys, descuidat en la salut, atemorit cada cop més per tot el que
encara li ha de passar, Fèlix Millet
havia mantingut encara fins ahir
un domini sobre la seva persona i
la seva circumstància, i també sobre la cadira on s’asseia i que el
transportava. Una cadira de rodes com a última gran propietat,
heus ací la gran paradoxa de la
trajectòria vital del personatge.
La persecució judicial i el linxament públic a què ha estat sotmès des que el juliol del 2009 va
saltar a la llum el cas de l’espoli
del Palau, la irritació popular en
conèixer el contingut de la seva
confessió pública feta poc després, i la contundència i gravetat
dels fets que des d’aleshores
s’han anat sabent no han impedit
que, malgrat tot, Fèlix Millet hagi
mantingut un cert domini sobre
la seva circumstància personal.
És evident que és més fàcil no
posar-se nerviós per la garrotada
que s’acosta i que saps que un
dia descarregarà damunt teu en

Marta Vallès, esposa de Millet, amb dos col·laboradors i la cadira del seu marit, ja buida ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

forma de presó, si hom s’ho pot
mirar des d’un lloc tan privilegiat
com és la residència dels Millet, a
l’Ametlla del Vallès. Es tracta
d’una casa ensenyorida dalt de
tot d’un turó des d’on es divisa
tota la plana del Vallès, una mansió insonoritzada de la resta del
món –també dels renecs i les esbroncades dels que de seguida
clamen justícia– gràcies a un
bosc espès de pins i altres espècies mediterrànies que l’envolten
de forma generosa.
Embargat en tots els seus
comptes corrents i els seus béns
immobles, sense passaport i amb

ordre de compareixença mensual
al jutjat, el cert és que tot i aquestes cauteles judicials Fèlix Millet
ha pogut moure’s aquest temps
amb una envejable llibertat de
moviments, tret dels escassos
dies que la jutgessa que va investigar el cas de l’hotel del Palau el
va enviar a la presó preventiva i
tret, també, dels tres mesos llargs
que va durar el judici de l’espoli,
que el va obligar a ser present cada dia a la Ciutat de la Justícia.
Però hi ha un dia que Fèlix Millet cau, en el sentit literal del terme, i a partir d’aquí es posa en
marxa el compte enrere que du-

rant quasi quatre anys l’ha mantingut lligat a una cadira de rodes,
i fins ahir. Els accidents domèstics són habituals en la gent gran
quan la mobilitat comença a fallar, i a Fèlix Millet el seu pas de
vell li va fer una mala passada el
dia abans d’anar a declarar pel judici de l’hotel del Palau. De la caiguda en va resultar un fèmur
trencat i la seva reaparició pública, el 10 de març de 2014, va suposar mostrar-se per primer cop
en públic assegut en una cadira
de rodes.
Allò va fer mal a Millet. Un mal
no només físic, de trencadissa

d’ossos, sinó un mal en l’orgull
d’un home que volia defensar-se
amb valentia en aquell procés de
tràfic d’influències del qual finalment va sortir absolt. Aquell dia
Millet hauria volgut arribar amb el
cap alt a l’Audiència de Barcelona
i ho va haver de fer entaforat a la
cadira de rodes. Les seves raons
per defensar l’obra de rehabilitació del Palau de la Música que volia culminar amb la construcció
d’un hotel al costat de la sala de
concerts van quedar superades
per una circumstància personal
no absenta d’un cert patetisme.
Tot i guanyar aquell cas en el
recurs presentat al Tribunal Suprem, el cert és que des d’aleshores ençà l’ànim i la salut de Millet
van iniciar una davallada a la qual
mai ha plantat cara amb les ganes d’aquell que té motius per
superar un mal moment de salut.
Aquests últims dies, Millet estava
nerviós perquè tot i l’evident deteriorament de la seva salut hi havia una possibilitat real d’anar de
dret a la presó i l’home no acabava d’entendre com algú podria
decidir separar-lo de la seva última propietat, aquesta cadira de
rodes. L’amo temia perdre l’últim
tron.
Però tot té un principi i un final
en aquesta vida, i la imatge ahir a
quarts de quatre de la tarda de
l’esposa de Millet, Marta Vallès, a
l’exterior del Palau de Justícia
acompanyada de dos assistents,
un dels quals transportava la cadira buida del seu marit, era la
imatge més evident que la justícia
havia arribat, implacable, al final
del seu recorregut.
A la presó, Millet tindrà les
atencions i les cadires, amb i sense rodes, que facin falta. Però ja
no serà la seva cadira. ■

Cronologia del cas Palau

2009

2009 2010

2012

2017

2018

Escorcoll Els Mossos d’Esquadra escorcollen per sorpresa el Palau de la Música
durant més de deu hores per
ordre judicial a la recerca de
proves d’un suposat desviament de 2,3 milions d’euros.
La fiscalia de Barcelona havia
engegat la investigació després de ser alertada per
l’Agència Tributària de “sospitoses operacions”.

Confessió
Fèlix Millet
admet en
una carta al
jutge que ell
i Jordi Montull van desviar 3,3 milions d’euros
del Palau en
benefici propi.

Fiança a CDC El jutge que investiga el
cas assenyala que
Convergència Democràtica de Catalunya
es va beneficiar del
desviament de fons
del Palau i declara el
partit responsable civil a títol lucratiu i li
imposa una fiança de
3,2 milions.

Comença
el judici
S’allarga durant tres
mesos i mig,
fins que
queda vist
per a sentència el 16
de juny.

Sentència Vuit anys i mig
després d’esclatar el cas Palau, l’Audiència de Barcelona
fa pública la sentència, que
condemna Millet a 9 anys i 8
mesos de presó i Montull a 7
anys i 6 mesos, unes penes inferiors a les demanades per la
fiscalia. Els magistrats dicten
4 anys i 6 mesos de presó per
a Gemma Montull i 4 anys i 5
mesos per a Daniel Osàcar.

23.07

17.09 17.06

18.07

Presó pel cas Hotel
Millet i Montull van provisionalment a la presó,
on passen 13 dies, per
possibles delictes
d’apropiació indeguda i
de tràfic d’influències
amb relació al projecte
urbanístic de l’hotel del
Palau. Els deixen en llibertat després de declarar tots els testimonis.
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Se’ls queden
PRESÓ · L’Audiència
de Barcelona ordena
engarjolar Millet
i Montull per risc de
fugida i ja són a Brians 1

LA CRÒNICA

JORDI PANYELLA

Un amo
sense cadira
(de rodes)
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MESURES · Els també
condemnats Gemma
Montull i Daniel Osàcar
no poden sortir del país
i eludeixen la preventiva

La cadira buida de Millet ■ EFE / QUIQUE GARCÍA
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Cas Palau de la Música Mesures cautelars després de la sentència condemnatòria
que va entrar en presó preventiva als 78 anys pel crim
de la senyora Permanyer”.
El 2012 va morir tancat al
penal de Lleida als 85 anys.

Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar, ahir en la vista a l’Audiència de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

Millet i Montull ja són a la
presó per risc de fugida
a L’Audiència de Barcelona argumenta que els lladres confessos del Palau tenen patrimoni i que el
seu arrelament al país és “insuficient” a Retira el passaport a Gemma Montull i a Daniel Osàcar
Mayte Piulachs
BARCELONA

L’expresident del Palau de
la Música Fèlix Millet i la
seva mà dreta, Jordi Montull, van passar ahir la primera nit en presó preventiva, al centre Brians 1, a
Sant Esteve Sesrovires. Així ho va acordar ahir la secció desena de l’Audiència
de Barcelona, ja que considera que hi ha un “elevadíssim risc de fuga”, tal
com va exposar la fiscal,
després que el mateix tribunal els hagi condemnat
a nou anys i vuit mesos de
presó (per a Millet) i a set
anys i sis mesos (en el cas
de Montull) per l’espoli de
l’ens cultural i el finançament il·legal de CDC. És el
primer cop que tots dos

són privats de llibertat pel
cas Palau, destapat l’estiu
del 2009. Per l’afer de l’hotel del Palau, Millet i Montull van ser tancats tretze
dies en presó preventiva
a la veïna Brians 2, el juliol
del 2010.
En la interlocutòria, el
tribunal –presidit per la
magistrada Montserrat Comas– argumenta que Millet i Montull podrien tenir
encara patrimoni amagat
a l’estranger, ja que durant
la instrucció del cas se’n
va trobar; que el seu arrelament al país és “insuficient”, i que, en el cas de Millet, té les dues filles vivint
a l’estranger –Clara, a Austràlia; Laila, als EUA– i li
“podrien donar cobertura”.
A més, hi afegeix que la seva avançada edat (82 anys)

i el seu delicat estat de salut
(Millet va en cadira de rodes) no són un impediment
per ser ingressats en un
centre penitenciari de manera preventiva fins al 3 de
desembre del 2022 si no és
que el Tribunal Suprem resol abans els recursos de
cassació contra la sentència condemnatòria de primera instància. Pel que fa
a Gemma Montull, exdirectora econòmica del Palau, condemnada a quatre
anys i sis mesos de presó, i
a Daniel Osàcar, extresorer
de Convergència, condemnat a quatre anys i cinc mesos, l’Audiència també va
coincidir amb la fiscal que
només calia aplicar-los la
retirada del passaport, així
com la prohibició de sortir
del país i l’obligatorietat

de comparèixer mensualment al jutjat –la fiscal volia
que fos cada deu dies per a
Osàcar i cada vint dies per a
Gemma Montull.
A dos quarts de sis de la
tarda d’ahir, una ambulància del SEM, amb Millet a
dins, i una furgoneta dels
Mossos, amb Montull, sortien del Palau de Justícia,
rumb cap al penal. La jornada va començar a dos
quarts d’onze del matí,
amb la vista de mesures
cautelars. Pocs esperaven
que el tribunal dictés presó
per als lladres confessos
del Palau, vint dies després
de saber-se la sentència
condemnatòria.
En la vista, la fiscal anticorrupció Marta Marquina,
acompanyada del seu collega Fernando Maldonado,

va demanar presó provisional per a Millet i Montull per
les elevades penes imposades i perquè han d’abonar
més de vint milions d’euros
a la fundació del Palau i
al consorci, ens formats
per administracions públiques, als quals han tornat
uns sis milions. “Tenen
mitjans econòmics per sostreure’s a la justícia”, afirmava Marquina. La fiscal
va exposar que “l’avançada
edat i la minva de salut de
tots dos” no són arguments
suficients per evitar la presó provisional. I es va valer
d’una estadística penitenciària per assegurar que
l’any passat a Catalunya hi
havia a la presó sis persones de 84 anys i 29 majors
de 70. Fins i tot va citar
“el cas de Joan Sesplugues,

“Nou anys sense fugir”
L’advocada de l’Estat i el
de la fundació del Palau
van subscriure la petició
de presó provisional de la
fiscalia, mentre que l’advocat de la Generalitat, en
representació del consorci
del Palau, va afirmar que
“ni s’hi oposava ni s’hi adheria”. Més valent va ser
l’advocat de l’acusació popular dels veïns de Ciutat
Vella, el penalista Àlex Solà, que va assegurar que no
s’ajustava a dret la presó
provisional. “L’alarma social ja no és un requisit per
dictar presó provisional”,
va manifestar Solà.
L’advocat de Millet,
Abraham Castro, va compartir que el seu client “ha
estat nou anys sense fugir
de la justícia” i va recordar
que la fiscalia va demanar
presó provisional per a
Millet i Montull tres mesos després de l’escorcoll
al Palau i que el jutge ho va
denegar per la seva confessió i per haver aportat
la llista en què es detallava el seu patrimoni. Pel
que fa a responsabilitats,
Castro va exposar que Millet té un fill amb discapacitat psíquica que viu a casa seva. Per la seva banda,
Jorge Navarro, defensor
dels Montull, va “instar la
sala a consultar el Tribunal Constitucional si hi ha
una falta de drets” perquè
no poden presentar recurs contra aquestes mesures cautelars, quan una
nova directiva europea sí
que ho permet.
La secció desena no es
va deixar estovar per cap
argument i, en la interlocutòria, fins i tot retreu a
Millet que la situació del
fill ara al·legada “no el va
dissuadir de cometre els
fets pels quals està condemnat”. És previst que
Millet i Montull passin els
primers dies al mòdul d’ingressos de Brians 1 i, atès
el seu estat de salut, es podrien quedar a la infermeria del penal. ■

Les frases
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“L’arrelament de Millet
és insuficient. A més,
té les dues filles vivint
a l’estranger i li podrien
donar cobertura”

“L’edat avançada no és
un problema. El senyor
Sesplugues va entrar a
la presó als 78 anys pel
crim de Permanyer”

“El senyor Millet no
té més béns dels que
ha indicat. I no pot fugir
si no es posa una
turbina a la cadira”

“L’alarma social ja
no és un motiu per
decretar la presó
preventiva. I ara no
està motivada”

“Insto a consultar el TC
si el fet de no poder
recórrer contra les
mesures limita el dret
de defensa”

“La fiscal s’equivoca
d’estadística. La bona
seria saber quanta gent
gran en llibertat
no compleix”

Resolució

Marta Marquina

Abraham Castro

Alex Solà

Jorge Navarro

Judit Gené

AUDIÈNCIA DE BARCELONA

FISCAL ANTICORRUPCIÓ

ADVOCAT DE MILLET

ADVOCAT ACUSACIÓ POPULAR VEÏNS

ADVOCAT DELS MONTULL

ADVOCADA D’OSÀCAR
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Eduard Pujol, portavoz adjunto de JpC,
lo repitió varias veces, desde Bélgica:
«De investidura, solo hay una; y de presidencia, solo hay una. La de Puigdemont». Sin embargo, fuentes de JpC y
del entorno del PDECat –partido que
forma parte de JpC y en el que milita

España
En PAÍS:
manos
de la CUP
Pese
al
principio
PÁGINAS: 22 de acuerdo,
JpC y ERC necesitan a la CUP,
7377 €
queTARIFA:
ayer dijo
que solo votará
en el
Parlament
a Puigdemont
ÁREA:
177 CM²
- 24%

se lleve a cabo una investidura real.
EnFRECUENCIA:
este sentido, la Diario
idea que manejan JpC y ERC sería hacer este reconoO.J.D.:
81591
cimiento
al expresidente
autonómico
a través
de la
llamada Assemblea
E.G.M.:
418000
d’Electes de Catalunya (AEC), una entidadSECCIÓN:
de carácterESPAÑA
paraoficial creada

da de la CUP, partido que ayer envió
una representación a reunirse con
Puigdemont en Bruselas– podrían cerrar en los próximos días un acuerdo
que activaría la investidura de un candidato que cumpliría con los requisistos legales. En las últimas semanas
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Millet y Montull entran en la
cárcel por «alto riesgo de fuga»
JESÚS HIERRO BARCELONA

La Audiencia de Barcelona ordenó el
ingreso en prisión provisional y sin
fianza de Fèlix Millet y Jordi Montull.
Considera que hay «una alta probabilidad de riesgo de fuga» si el expresidente de la institución y quien era su
mano derecha esperan libres a que el
Supremo se pronuncie sobre sus recursos contra la sentencia que les condenó por desfalcar la institución: nueve años y ocho meses de cárcel, y sie-

te años y seis meses, respectivamente.
En su resolución, el tribunal que ha
presidido la magistrada Montserrat
Comas ha dado la razón a la Fiscalía,
que en una vista ayer en el Palau de
Justicia –que el propio Ministerio Público había pedido– reclamó el encarcelamiento inmediato de ambos. La
fiscal argumentó que hay un «elevadísimo» riesgo de fuga, que no disminuye «ni por la merma física ni por la
edad» de los dos saqueadores.
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El abogado de Millet, Abraham Cas- lómetros de Barcelona. Montull en un
tro, y el de Montull, Jorge Navarro, re- furgón de los Mossos y Millet en amchazaron de plano la encarcelación de bulancia. Los dos estuvieron ya 13 días
sus clientes y apelaron a su arraigo fa- en prisión provisional en 2010. Entonmiliar y a su estado de salud para re- ces fue por el intento de construir un
clamar unas medidas
hotel de lujo. Luego el Sucautelares menos gravopremo los absolvió.
Cautelares
sas que la cárcel. Castro
También han impuesEl extesorero
ironizó también con la
to medidas cautelares al
convergente
posibilidad de fuga de Miextesorero de CDC Daniel
Daniel Osàcar no Osàcar y a la exdirectora
llet: «Como no ponga un
podrá salir de
turbo en la silla de ruefinanciera del Palau,
das...». Pero el tribunal
Gemma Montull: retiraEspaña
fue contundente: hay
da de pasaporte, prohiriesgo de fuga y la avanbición de salir de Espazada edad de los dos no sería un obs- ña y comparecencias mensuales. Montáculo para una hipotética fuga al ex- tull fue condenada a cuatro años y seis
tranjero.
meses y Osàcar a cuatro años y cinco
Pasadas las 17.30 horas fueron con- meses. En su caso, al demostrarse que
ducidos a la cárcel de Brians 1, a 50 ki- CDC cobró comisiones ilegales.
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A la presó

FRANCESC MELCION

Fèlix Millet (en cadira de rodes) i Jordi Montull, amb gorro, els dos principals condemnats per l’espoli del Palau de la Música,
van ingressar ahir en presó preventiva després que l’Audiència de Barcelona acceptés la petició de la fiscalia pel “risc de fuga”
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Política
CORRUPCIÓ

Una de les últimes imatges de Fèlix Millet i Jordi Montull en llibertat, ahir entrant a l’Audiència de Barcelona, poc abans que n’ordenessin l’ingrés a presó. F. MELCION

L’Audiència envia Millet i
Montull a la presó per risc de fuga
El tribunal priva de llibertat els exdirigents del Palau vuit anys i mig després que esclatés el cas
MONTSE RIART / RUTH PEREZ
BARCELONA

Vuit anys i mig després dels escorcolls al Palau de la Música, Fèlix Millet i Jordi Montull han passat la
primera nit entre reixes per l’espoli de la institució cultural i el finançament il·legal de Convergència. No
és la primera vegada que els exresponsables del Palau dormen a la
presó. Hi van ser tretze dies, però
pel cas del projecte fallit de l’hotel
del Palau. Tot i que es tracta d’una
mesura excepcional –perquè la sentència encara no és ferma–, l’Audiència de Barcelona va ordenar ahir
l’ingrés penitenciari de Millet i
Montull davant del “risc que fugin a
l’estranger”. Un risc que considera
més alt ara que ja saben que els han
imposat una condemna elevada i
que el patrimoni que van dipositar
als jutjats no cobreix les multes i indemnitzacions que els demanen

–en el cas de Montull ni tan sols
“mínimament”, diu el tribunal en la
seva resolució, que les defenses ja
han dit que recorreran.
Va ser la fiscalia qui va demanar
a la secció desena de l’Audiència
que revisés la situació processal de
Millet i Montull. L’argument de
l’“elevada capacitat econòmica”
dels exresponsables del Palau exposat per la fiscal Marta Marquina
va servir al tribunal per argumentar la necessitat que tots dos entressin a presó, tot i els esforços de
les seves defenses. L’advocat de Millet, Abraham Castro, assegurava
ahir durant la vista que es va celebrar a l’Audiència que el seu client
no té “ni un cèntim” per fugir perquè “tots els béns” estan embargats. Però el tribunal va recordar en
la seva resolució que a l’expresident
del Palau li van trobar diners a l’“estranger” i que part de la fortuna espoliada al Palau no se sap on ha anat
a parar. Per als magistrats no és

Patrimoni
El tribunal no
descarta que
els acusats
tinguin més
diners a
l’estranger
Trasllat
Els Mossos
van traslladar
Millet en
ambulància
fins a la presó
pel seu estat
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“il·lògic ni arbitrari” pensar que Millet i Montull puguin disposar de
més recursos fora, encara que no
els hagin trobat fins ara, i més tenint en compte que les dues filles de
Millet “viuen a l’estranger”.
L’edat no és excusa

Els magistrats raonen en les seves
resolucions que l’edat no pot ser un
eximent per a l’entrada a presó provisional. “El risc de fuga no disminueix amb l’edat ni les condicions
físiques que hi estan associades”, argumentava ahir la fiscal, que recordava que aquest 2017 van ingressar
a presó “29 homes de més de 70
anys”. L’advocat de Millet va arribar
a ironitzar durant la compareixença d’ahir sobre les limitacions físiques del seu client per fugir. “Si no li
posen un turbo a la cadira de rodes
no sé com s’ho farà”, argumentava,
i assegurava que Millet portava “gairebé 9 anys sense sortir de casa”. De
fet, Millet va ser conduït a la presó

de Brians 1 amb ambulància. El lletrat de Jordi Montull, Jorge Navarro, recordava que el seu client s’ha
presentat “religiosament” davant
dels jutjats a signar, tot i que té “problemes de cor”.
L’edat i l’estat de salut també va
ser un dels arguments utilitzats per
l’advocada de l’extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, a qui el
tribunal va retirar el passaport i va
obligar a comparèixer cada vint dies als jutjats. Són les mateixes mesures cautelars que va acordar per
a Gemma Montull. Osàcar era l’únic
dels condemnats pel cas Palau a qui
no s’havia imposat cap mesura preventiva abans del judici. La seva lletrada, Judit Gené, explicava que
l’extresorer de CDC –que també té
82 anys– no té “ganes, ni mitjans, ni
força” per marxar fora de Catalunya
i que acudir als jutjats sovint podia
“perjudicar” el seu estat de salut.
Tampoc en aquest cas el tribunal va
acceptar els seus arguments.
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La cronologia del cas que ha sacsejat la política catalana
23/7/2009

19/10/2009

Els Mossos escorcollen el Palau de
la Música durant més de deu hores
per ordre del jutjat d’instrucció
número 30 de Barcelona. L’operació es produeix arran d’una querella de la Fiscalia de Barcelona contra Fèlix Millet, el president de la
Fundació Orfeó Català - Palau de
la Música Catalana, per apropiació
indeguda i falsedat documental.
Amb l’objectiu d’investigar el presumpte desviament de 2 milions
d’euros de l’Orfeó, els Mossos
s’enduen 13 caixes i una bossa amb
material informàtic. Encara que
els fets no es descobreixen fins a
aquell estiu, el 2002 un anònim
havia alertat Hisenda del constant
flux de bitllets de 500 al Palau, i la
Sindicatura de Comptes també havia detectat irregularitats.

En la seva primera declaració davant del jutge Juli Solaz, Millet ratifica el contingut de la confessió
de la carta i, malgrat que evita donar noms dels seus col·laboradors,
assenyala Montull com l’executor
del desviament. “Jo només firmava”, defensa. Amb l’estratègia
d’escudar-se l’un en l’altre, Montull afirma davant Solaz que complia ordres de Millet. Tot i les peticions del fiscal i de les tres acusacions particulars, que demanen
presó provisional per a tots dos, el
jutge els deixa en llibertat amb
càrrecs i amb l’única obligació
d’entregar els passaports i no sortir d’Espanya perquè no veu risc
de fuga. Solaz havia rebutjat dues
vegades citar-los a declarar perquè no tenia prou estudiat el cas.

Deu hores d’escorcoll
al Palau de la Música

L’advocat de l’Estat també havia
demanat l’ingrés a presó immediat
de Millet i Montull. En canvi, el lletrat de l’acusació popular, que representa la Federació d’Associacions de
Veïns de Barcelona (FAVB), Àlex Solà, s’hi va oposar. Per a Solà, no es
compleixen els requisits “de reiteració del delicte ni de destrucció de
proves”. L’advocat també va ser crític amb el fet que la fiscalia demanés
ara la presó per als exresponsables
del Palau de la Música, sense “aportar cap dada sobre un eventual risc
de fuga superior al que hi havia abans
del judici”. Solà es va preguntar fins
a quin punt “la sensació de necessitat” que tenia la ciutadania d’una
condemna justificava que s’ordenés
la presó quan no es complien, en opinió seva, cap dels requisits per acordar-la. Per al magistrat i portaveu de
l’associació judicial Àgora, Xavier
González Rivera no es tracta d’una
decisió “arbitrària”, perquè ja des de
l’inici de la investigació el risc de fuga de Millet i Montull “estava plenament contrastat” a la vista de les proves del cas. En tot cas, segons el magistrat, “l’oportunisme ve des de la
fiscalia”, que no havia demanat cap
mesura preventiva fins ara. De fet, el
ministeri públic havia pactat en el judici una notable reducció de la condemna per a Millet i Montull a canvi que confessessin els desviaments
a Convergència. Un acord, però, que
no ha estalviat als exdirigents del Palau ingressar finalment a la presó
vuit anys i mig després.e

Millet i Montull declaren per
primera vegada davant del jutge

17/9/2009

Millet confessa per carta haver
desviat 3,3 milions d’euros
Uns dies després de presentar la
dimissió com a president del Palau, Fèlix Millet entrega una carta al jutjat en què admet importants “irregularitats” en la seva
gestió i el desviament de 3,3 milions d’euros, juntament amb la seva mà dreta al Palau, Jordi Montull, per al seu benefici personal.
En el text, Millet manifesta el seu
penediment i la seva voluntat de
col·laborar amb la justícia –torna
2 milions– i explica que els diners
desviats els van destinar a finançar viatges familiars a Dubai i a les
Maldives, a pagar reformes a dues
cases seves, a Barcelona i a l’Ametlla del Vallès, i a comprar un edifici que van acabar revenent al Palau per 3 milions, el doble del que
havien pagat per comprar-lo.

17/6/2010

15/1/2018

Una nova querella de la fiscalia sobre la construcció de l’Hotel del
Palau obre un altre flanc judicial.
La titular del jutjat 10 de Barcelona, Míriam de Rosa Palacio, decreta presó incondicional sense fiança per a Millet i Montull, acusats
de tràfic d’influències i apropiació
indeguda, per evitar que influeixin
en els testimonis del cas. La jutge
pren la decisió després que el mateix Montull confessi durant la declaració haver contactat amb alguns dels testimonis cridats a declarar. Quan s’acaba la ronda de
compareixences, 13 dies després,
la mateixa jutge aixeca l’ordre de
presó i surten de Brians 2. Són
condemnats a un any de presó per
aquest cas, però el Suprem anul·la
la sentència i els absol.

Es publica la sentència del saqueig del Palau de la Música i,
com s’esperava, les penes més elevades són per a Millet, Montull i la
filla d’aquest, Gemma Montull. El
jutge confirma que van desviar
més de 23 milions d’euros, que es
van destinar a pagar comissions a
CDC i a despeses personals dels
màxims responsables de l’entitat.
Millet és condemnat a 9 anys i 8
mesos de presó; Montull, a 7 anys
i mig; Gemma Montull, a 4 anys, 6
mesos i 22 dies; i Daniel Osàcar, a
4 anys i 5 mesos, entre altres condemnats. La sentència certifica,
doncs, el cobrament de comissions de CDC a canvi d’obra pública i ordena al partit retornar 6,6
milions d’euros pel delicte de tràfic d’influències.

La jutge del cas de l’Hotel del
Palau els envia (13 dies) a presó

Es fan públiques les condemnes
a Millet, Montull i CDC
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1/3/2017

Comença el judici vuit anys
després del primer escorcoll
Gairebé vuit anys després del primer escorcoll, l’Audiència de Barcelona comença a jutjar el saqueig
de fins a 30 milions d’euros i el suposat finançament irregular de
CDC a través del cas Palau quan lideraven la institució Fèlix Millet
i Jordi Montull. L’expresident del
Palau, que arriba al judici sense
cap pacte amb la fiscalia per rebaixar la pena, llança la primera bomba. “Ferrovial feia donacions a
Convergència a canvi d’obra pública. No ho vaig dir en la meva confessió però és veritat”, diu. Millet
i Montull impliquen l’extresorer
de CDC Daniel Osàcar i admeten
que els suposats pagaments a CDC
equivalien a un 4% del valor d’adjudicació de l’obra i que tots dos
junts se’n quedaven un 1,5%.
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cia de Barcelona
detalla queel tiesgo de fuga de Gemma
Montullno es
<<muy
alto>>ya quesu condena
es inferior, cuatroafios y medio,y tiene
un hijo en edadadolescente.Por eso
le imponecomparecenciasmensuales en el juzgado,le retira el pasa-

OS~,CAR,
UNA
VEZAL
MESALJUZGADO
Sin pasaporte.El ex
tesorerode CDC
Daniel
Oshcar,condenado
a
cuatroafiosy cincomeses
dec~rcel,tambi~n
deber~
comparecer
unavezal mes
anteel juzgado,
adem~.s
de
la retiradadel pasaporte
y
la prohibici6n
desalir de
Espafia.LaAudiencia
de
Barcelona
creequeel
riesgodefuganoesalto
porla penaimpuesta.
Su
abogada,
JuditGent,se
opuso
a queacudiese
peri6dicamente
al juzgado
porsumalestado
de salud.
El exresponsable
delPalau
dela Mdsica
FblixMillet,ayer,enlosaccesos
al Palau
deJusticia.
JORDI
SOTERAS

C rcel para Millet por riesgo de fuga
LaAudiencia
deBarcelona
nodescartaquetengabieneso dineroenel extranjero
GERM/iN
GONZ~LEZ
BARCELONA
se han presentadorecursos contra dineroen el extranjero,lo queincreLosex responsablesdel Palaude la la sentenciaen el TribunalSupremo mentael riesgode fugay detalla que
MfisicaFSlix Millet y Jordi Montull y afin estfin pendientesde resolu- hasta ahora<(sustesis exculpatorias
ingresaronayer en pfisi6nprovisio- ci6n. Las defensas de los condena- y su alegatode inocenciano hanmenal por orden de la Audienciade dos instaron a que esperasenesta recidola confianzani del instructor
Barcelona,que estim6 la petici6n resoluci6nen libertad, tal y como ni del fiscal y las acusacionesque
realizadapor la FiscaliaAnficorrup- habian hecho durante los nueve hanformuladoy sostenidouna calici6n. Haceunas semanasMillet rue aflos de instrucci6nde la causa.
ficaci6n de condenani del tribunal
condenadoa nueve afios y ocho
Sin embargo,la Andienciade Bar- de instancia quelo ha condenado>).
mesesde cfircel y Montulla siete celonaconsider6que existe una
E1tribunal indicaquelos ex resafios y seis mesespor el saqueode ta probabilidad)) de que Millet
ponsablesdel Palautienen su pattila instituci6ncultural, traficar con Montullpuedanfugarse y los envi6 monioembargadoaunqueno es suinfluencias para que Converg~ncia de formainmediataal centro peni- ficiente paracubrir ni las responsaDemocrfificade Catalunyarecibie- tenciario de Brians1. Millet fue en bilidadesciviles y multasquese les
se pagospor adjudicarobrapfibllca arnbulanciapor su malestadode sa- impusieronen la sentencia, pot lo
a la constructoraFerrovial, blan- lud y sus problemasde movilidad que creen que no comportan un
queode capitales y un dellto contra mientmsque Montullrue trasladado ((verdadero
arraigo>>.Ademfis,
en
Hacienda.Antepenastan elevadas, en furg6nde los Mossosd’Esquadra. casode Millet, la Audiencia
de Barla Fiscaliasolicit6 su ingresoen priE1auto judicial recuerdaquelos celonaremarcaque sus hijas viven
si6n por el fiesgode fugapesea que condenadospodrian tener bienes o actualmente
en el extranjero,<<situa-
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ci6n que no s61ono suponearraigo
algunorespecto de las mismassino
que,llegadosel caso,podfiafacilitar
la huida del penado>>.Consideran
quesu avanzadaedado su malestado de salud (¢ampoco
serian un obsthculoparaunaposiblehuida)).
SobreJordi Montull,el tribunal
cree que((no se ha podidolocalizar
ninguna cuenta bancarim) donde
ocultaselas ((altas cantidades
de que
se apropi6))del Palaude la Mfisica,
por lo queno descartaquetengaese
dineroen el extranjero.Tambi~n
remarcaque su hija, Gemma
Montull,
condenadaen este procedimiento,
es <<mayor
de edade independiente
familiar y econ6micamente)),
por
queno creenque tengaarraigo en el
territorio. Eneste sentido,la Audien-

porte y le proh~esalir de territofio
nacional.Dumnte
la fase de instrucci6n de esta causa, Gemma
Montull
tuvo que pagar una fianza de
500.000euros para evitar ingresar
en prisi6nprovisional.
Trasconocerse
la decisi6njudicial,
el abogadode Jordi y Gemma
Montull, JorgeNavarro,destac6queeste
ingresoen prisi6nem<dafoto quese
terfia ganasdesdehace mucho
tiempo>~y anunci6que presentarfin un
recursode sfiplica al mismo
tribunal
y de amparoal TribunalConstimcional. Adem~s,
asegur6que se tmtade
una ((pena anticipada comola copa
de unpino~ya que((el riesgode fuga
no existe porquehace 10 afios que
cumplende manerareligiosa~ compareciendoen todaslas citas conla
Justicia. Durantela celebraci6nde
la vista, el abogado
de Millet, AbrahamCastro, se opusoa la petici6n
de la Fiscaliasobreel riesgode fuga
tirando de ironia: <(Como
no le ponga un turbo a la silla de ruedas,no
s~ c6mo
va a huir>>.
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nes, Ahora Madrid pactó el pasado verano con el Ministerio de
PAÍS: España privados la puestaFRECUENCIA:
Fomento y los promotores
en marchaDiario
de
esta obra, cuya ejecución
es
clave
para
el
futuro
de
la
ciudad.
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Sin embargo, a pesar
de que la filial de PodemosE.G.M.:
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to una vez concluido el barrio–. Y lo
cumplimiento de los términos acorda
dad jurídica y la desconfianza de los
do con ello al conjunto de la economía m
sigue bloqueando el desarrollo de Ma
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왔 Tras su condena

por delitos de
corrupción, la Audiencia de Barcelona ha
ordenado su ingreso en
prisión ante el riesgo de
fuga. La misma medida
ha adoptado con Jordi
Montull, su «mano
derecha» y copartícipe
del saqueo en la institución cultural, de donde
también sacó tajada
Convergència

왖 El autor gallego

ha ganado la LX
edición del premio
Biblioteca Breve, de la
editorial Seix Barral,
con su novela «Trilogía de la guerra», un
relato labrado en
torno a tres protagonistas en otros tantos
conflictos bélicos: la
Guerra Civil española,
la II Guerra Mundial y
la Guerra de Vietnam
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왔 El defensa del

Barça y de la
selección de España no
deja de errar en su
polémica (de tufillo
clasista y xenófobo) con
el Real Club Deportivo
Español de Barcelona.
Sí, de Barcelona, Piqué,
lo pone en el escudo,
basta con saber leer.
Hasta el Ayuntamiento
de Cornellá ha criticado
su «soberbia»

El ministro ac
jó a los operad
eléctricos que
acaben con su
de judicializar
bonos sociales
leyes energétic
los reales decr
emitidos... Tod
otro sector». S
nente «toma y
palabras de Na
dad jurídica y
dad del sistem
pensar en los c
quienes lo ma

(CDC), elaboró un «documento
tipo» para que las empresas a
las que se adjudicaban obras
pudieran formalizar en sus órganos rectores las «donaciones» del 3%. El formulario en
cuestión fue encontrado por la
Guardia Civil durante el registro de las empresas relacionaFebrero,
2018 Olivé,
das6con
Félix Pasquina

bría donado la cantidad de 2.000 de Agosto de 2015, se localiza el
euros en el año 2014. La admicorreo electrónico
FRECUENCIA:
Diario enviado por
nistradora de esta entidad es Anna Benitez, del DepartamenAlba Pasquina.
de Administración de CDC,
PÁGINAS: 16
O.J.D.: to69601
Formulario tipo
Sin embargo, esta empresa, a Andreu Viloca, de fecha 07/
encontrado en elTARIFA: 14474 € según la documentaciónE.G.M.:
que 03/2012,
y como anexo un docu216000
registro de una
fue intervenida en el registro mento Word adjunto con el
de las empresasÁREA: 559 CM² - del
despacho de Andreu Viloca,
nombre
“Model Acord de Go54%
SECCIÓN:
ESPAÑA
del consorcio de
forma parte y era donante como vern”». Se trataba del formulaFélix Pasquina
perteneciente al «Grup Srs. rio aprobado por CatDem, que

PAÍS: España

dación como contraprestación», subraya. También se
encontraron datos de otro contrato de fecha 30 de octubre de
2014. Se reunieron con Pilar
Matesanz, como directora de
Contratación y Finanzas de
Infraestructuras de la Generalitat de Catalunya SAU y Félix
Pasquina.

EFE

Fèlix Millet
ingresó ayer
en la cárcel
barcelonesa de
Can Brians I,
y se tuvo que
desprender
de la silla de
ruedas que le
ha acompañado
últimamente

La juez envía a prisión a Millet
y a Montull por el «caso Palau»
J. Planes - Barcelona
El extenso y más que polémico
«caso del Palau de la Música»
vivió ayer uno de sus episodios
deﬁnitivos. Tras una vista en
la Audiencia de Barcelona, se
acordó enviar a prisión al ex

presidente de la entidad y saqueador confeso Fèlix Millet, y
su ex brazo derecho y ex director administrativo, Jordi Montull, a prisión provisional.
Ambos están acusados de un
desfalco de unos 35 millones de
euros.

La petición vino de la Fiscalía
Anticorrupción, tras ser condenados por el expolio de la entidad cultural. Millet fue condenado a nueve años y ocho meses
de cárcel, mientras que Montull lo fue por siete años y medio.
Se trata de un caso vinculado a
las comisiones recibidas recibidas por la antigua CDC, el ya
célebre «3 por ciento».
Falta por ver lo que pasará
con los recursos presentados
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ante el Tribunal Supremo (TS).
Pero las medidas no sólo afectan a Millet y Montull. La Fiscalía reclamó medidas cautelares para la ex directora ﬁnanciera Gemma Montull, y el ex
tesorero de CDC Daniel Osàcar,
como la retirada del pasaporte,
la prohibición de salir de España y la comparecencia periódica ante el juez, hecho que fue
aprobado por la sala.
Destacó la intervención de la

ﬁscal Marta Marquina que,
además de conseguir que se
admitiera su petición de cárcel
para los dos principales acusados, justiﬁcó su petición por la
«gravedad» de los hechos cometidos por Millet y Montull. Los
Mossos requirieron una ambulancia para el traslado a Can
Brians de Millet, que para desplazarse utiliza una silla de
ruedas, dados los problemas de
movilidad que padece.
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Decretan cárcel provisional para Millet y
Jordi Montull por el expolio del Palau
EFE

Los dos principales
acusados del desfalco
de la entidad
ingresaron en la
prisión de Can Brians

Fèlix Millet fue
trasladado en
una ambulancia
hasta la cárcel,
sin su silla
de ruedas,
mientras
que Jordi
Montull fue
acompañado
por los Mossos
d'Esquadra

Joan Planes - Barcelona
El extenso y más que polémico
caso del Palau de la Música vivió
ayer uno de sus episodios definitivos. Tras una vista celebrada en
la Audiencia de Barcelona, y una
reunión entre todas las partes, se
acordó enviar a prisión, en concreto al ex presidente de la entidad y saqueador confeso Fèlix
Millet, y su ex brazo derecho y ex
director administrativo, Jordi
Montull, a prisión provisional.
Están acusados de un desfalco de
unos 35 millones de euros.
La petición vino, incluyendo la
reunión de ayer, de una petición
de la Fiscalía Anticorrupción,
tras ser condenados por el expolio de la entidad cultural. Millet
fue condenado a nueve años y
ocho meses de cárcel, mientras
que Montull lo fue por siete años
y medio. Se trata de un caso vinculado a las comisiones recibidas
recibidas por la antigua CDC, de
un 3 por ciento, y que recibieron
a través del Palau por parte de
una empresa constructora.

La edad no
es ninguna
excusa

RECURSOS
Falta por ver lo que pasará con
los recursos presentados ante el
Tribunal Supremo (TS). Pero las
medidas no sólo afectan a Millet
y Montull. La Fiscalía reclamó
medidas cautelares para la ex
directora financiera Gemma
Montull, y el ex tesorero de CDC
Daniel Osàcar, como la retirada
del pasaporte, la prohibición de
salir de España y la comparecencia periódica ante el juez, hecho
que fue aprobado por la sala.
Destacó la intervención de la
fiscal Marta Marquina, la que,
además de conseguir que se admitiera su petición de cárcel para
los dos principales acusados,
justificó su petición por la «gravedad» de los hechos cometidos
por Millet y Montull, así como en
los efectos que el desfalco que
perpetraron conllevaron para el
erario público , y al mismo tiem-

Siempre es un
asunto
polémico. Se
trata de la edad
para ingresar en
la cárcel. Un
argumento en el
que insisten
mucho las
defensas de
Millet y Montull.
En España no
hay límite de
edad para entrar
en prisión.

po que recordó que la capacidad
económica de los condenados
incrementa su riesgo de fuga.
El abogado de la defensa de
Millet, Abraham Castro, respondió de inmediato, y sobre las
medidas cautelares dictadas por
la juez Montserrat Comas, opinó,
quizá en tono irónico, que «como
no le ponga un turbo a la silla de
ruedas, no sé como va a huir».
De esta manera, Castro negó
que haya riesgo de fuga tras la
condena, y dijo que su visión de
los hechos es muy diferente a la
de la fiscal. Opinó que con la pena
de casi diez años de cárcel para
Millet, «incluso» se disminuye el
riesgo de fuga en comparación a
la situación previa, cuando el ex
presidente del Palau se enfrentaba a los 84 años de cárcel que le
solicitaba la acusación particular, y a los 27 que pedía la propia
Fiscalía.
Tanto Millet y Jordi Montull
fueron trasladados a la cárcel de
Can Brians 1 en una ambulancia
y en un furgón de los Mossos
d’Esquadra, respectivamente,
después de que la Audiencia de
Barcelona acordara su ingreso
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inmediato en prisión.Y así sucedió.
Los saqueadores confesos del
Palau salieron de la Audiencia de
Barcelona poco después de las
17.00 horas de ayer, custodiados
por agentes de la Policía Autonómica. En teoría, tanto Millet
como Montull permanecerán en
la cárcel hasta la mitad de su
condena, mientras el TS resuelve
todos los recursos presentados.
Los Mossos requirieron una
ambulancia para el traslado a
Can Brians de Millet, que para
desplazarse utiliza una silla de
ruedas –que su esposa se llevó
vacía tras conocer que iba a entrar en prisión–, dados los problemas de movilidad que padece.

MISMO CENTRO
Por su parte, a Montull se le trasladó al mismo centro penitenciario de Can Brians 1, situado en la
población barcelonesa de Sant
Esteve Sesrovires, también en un
furgón
de
los
Mossos
d’Esquadra.
El abogado de Jordi Montull y
Gemma Montull, Jorge Navarro,
consideró «muy desafortunada y

Las claves
● Una Fiscalía

contundente. La
ﬁscal Marta
Marquina
justiﬁcó las
medidas por los
«graves hechos
cometidos» por
los dos
principales
acusados, y por
lo que representó el expolio
sobre el erario
público.
● La defensa
responde. El
abogado de
Millet rironizó
sobre el riesgo
de fuga al decir
que «sólo puede
huir con un
turbo en la silla
de ruedas».

desproporcionada» la decisión de
la juez de enviar a prisión provisional a uno de sus clientes. «Era
la foto que se tenía ganas desde
hace mucho tiempo», dijo. En
declaraciones a los medios, señaló que «no era imposible pero era
altamente improbable».
Consideró la decisión una
«pena anticipada como la copa de
un pino» la decisión ante la sala,
y después presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional (TC).
Millet, que antaño fue uno de
los personajes más emblemáticos
de la burguesía catalana, sorprendió a propios y extraños
cuando en julio de 2009 los Mossos entraron en el Palau de la
Música, avisados de presuntas
irregularidades en las cuentas de
la entidad.
Efectivamente, se hallaron diversas irregularidades, que finalmente sobrepasaron todas las
expectativas. Un desfalco millonario, superior a los 35 millones,
que provocó un escándalo mayúsculo en la sociedad catalana,
y que de paso salpicó a parte de
la clase política.
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Millet, del
Palau a la
prisión

Martes. 6 de febrero de 20

La Justicia es inexorable con el abuso perpetrado en el Palau de la Música Catalana. La Audiencia de Barcelona ordenó ayer el ingreso en prisión provisional comunicada y sin ﬁanza del ex presidente del Palau, Fèlix
Millet, y del que era su mano derecha, Jordi Montull, por el saqueo millonario de la institución. Lo había pedido la Fiscalía y ahora el tribunal lo ha aceptado. Los saqueadores confesos esperarán a que la sentencia sea
ﬁrme tras las rejas.
EFE

EFE

P.22

Golpe a Miñanco, el
capo que no dejó
de ser capo

Vuelta a las andadas. ¿O quizá nunca dejó la delincuencia? Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) arrestó ayer en la operación «Mito» al menos a 30 personas, descabezando la organización liderada por José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por blanquear dinero proveniente del
narcotráﬁco. Entre los arrestados se encuentran
P.44 también una hija de Sito Miñanco, detenida en Cambados,
así como los principales «lugartenientes». Algunos nunca aprenden. O no quieren enmendarse.
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sament màgic

n efectiu, que pugui
s danys causats per
ítica, institucional,

RC que no investirà
mporta «conseqüènària independentisper aconseguir una
na faceta en què té
ia. L’última idea és
n dos, entre Puigdeit, se suposa que per

presidència
er
a problemes

aclamació, per una assemblea de càrrecs
electes– i un president investit a Barcelona
pel Parlament complint el marc legal.
D’aquesta forma s’esquivarien les conseqüències penals per a la Mesa del Parlament
i Puigdemont mantindria, a ulls dels seus, la
presidència. No cal dir que una sortida
d’aquesta mena potser beneficiaria Puigdemont, però presenta innombrables problemes polítics i legals, des d’inseguretat jurídica fins a qüestions elementals com que
Catalunya no pot ser governada a distància.
I més si, com indica l’últim gir de les negociacions, Puigdemont aspira a ser un president amb poder executiu amb totes les de la
llei. El seu problema és, precisament, la llei,
cosa que fa inviable qualsevol fórmula no
simbòlica. I fins i tot el simbolisme és perniciós, ja que prolonga la il·lusió que el seu cessament a l’empara del 155 va ser il·legal i illegítim. Catalunya no sortirà d’aquest mal
pas amb pensament màgic.

pa Francesc

al i una Turquia en
ca i social poden deL’última visita d’un
a Seu va tenir lloc el
i havia relacions biAnkara. El clima del
sc a Turquia el 2014
ial. Durant una visiús que el Pontífex va
i, definició rebutjair les massacres que
1916, va desfermar

Fèlix Millet

Jordi Montull

Exresponsables del Palau de la Música

EEEE

Els que van ser màxims representants de l’auditori van ingressar,
per ordre del jutge, a la presó de Brians 1 davant el risc de fuga pels seus
recursos i altes penes.
3Pàg. 18

Dolors
Montserrat
Ministra de
Sanitat

EEEE

El Govern ha presentat un pla per
reduir un 10% el sucre, la sal i els
greixos en 3.500 productes, com
aperitius, brioixeria, cremes, gelats
i plats preparats, amb l’objectiu de
prevenir malalties cròniques i reduir l’obesitat.
3Pàg. 28

Jordi William
Carnes

una onada de crítiques al Vaticà. Ara no obstant, a Erdogan li convé millorar les relacions en un moment en què la porta d’Europa
segueix tancant-se. La decisió del president
Trump de traslladar l’ambaixada dels EUA
de Tel Aviv a Jerusalem els ha acostat, ja que
tots dos són contraris a aquest canvi. Aquesta qüestió va ser un dels punts clau de l’audiència. No obstant, es va incloure en un context sobre la pau i l’estabilitat a la regió mitjançant el diàleg, cosa que la intervenció
militar de Turquia a Síria dificulta.

Ferreres

Director gral. de
Turisme de BCN

EEEE

El responsable del consorci va comunicar dijous la renúncia al càrrec per carta. Una auditoria municipal ha detectat desemborsaments
sense autorització de l’exregidor i
altres empleats a través d’una o més
targetes de crèdit.
3Pàg. 30

Najat
El Hachmi
Escriptora

EEEE

La narradora, i col·laboradora d’EL
PERIÓDICO, dona veu en el seu llibre Mare de llet i mel a les dones que
com la seva mare van formar part
de la primera generació d’immigrants marroquins que van arribar
a Catalunya fa 30 anys. 3Pàg. 49

Agustín
Fdez. Mallo
Escriptor

EEEE

L’escriptor gallec ha guanyat el premi Biblioteca Breve amb la novel·la
Trilogía de la guerra. El mateix autor
descriu l’obra com a calidoscòpica,
un concepte innovador en la seva
escriptura, sempre de marcat caràcter experimental fruit de la seva formació com a físic.
3Pàg. 50
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IDO DE TARJETAS

m Carnes
de Turismo
elona tras
ditoría

NA

a director general de
arcelona, Jordi William
ado su cargo tras una
unicipal. Carnes pres su dimisión por carno especificó sus mode que una auditoría
ue se había producido
do de tarjetas de crésorcio, según avanzó
ódico».
a, realizada por el Ayunmpulsó dentro del conencia habitual que hace
unicipales. El conteniría se comunicó a Carente de la Cámara de
arcelona, Miquel Valls,
e del comité ejecutivo
Joan Gaspart.
jecutivo extraordinarcio, formado por el
o, la Cámara y la Funlona Promoció, se rea abordar el caso y gaen funcionamiento del
r su parte, Turismo de
encargado un inforso y Gaspart defendió
idad» de Carnes.

ERA ALCALDE

niega que
na
ra dinero
al Joventut

NA

P catalán y exalcalde
Xavier García Albiol,
que el Ayuntamiento
un solo euro del Conbvencionar al Club Jodalona. Así respondió
ión aparecida en «El
el hecho de que la exBarcelona Anna Mara en noviembre una
contra él y el director
amià Calvet, por prefavor al Joventut mea una fundación y openísticas especulativas.
rdó que bajo mandan el Ayuntamiento se
ación para promociosto en la ciudad, y que
ero a los clubes de Baés de esta fundación.
a de colaborar con el
ace en 2002, sigue con
ocialistas, conmigo y,
a alcaldesa de la CUP»,
oventut también negó
irregularidades.

Fèlix Milet, en un primer plano, con Jordi Montull a su lado durante la vista de medidas cautelares

INÉS BAUCELLS

Prisión provisional para Millet y
Montull por «alto riesgo de fuga»
∑ Los saqueadores del
Palau esperarán entre
rejas la respuesta del
Supremo a su recurso
JESÚS HIERRO
BARCELONA

La Audiencia de Barcelona ordenó el
ingreso en prisión provisional y sin
fianza de Fèlix Millet y Jordi Montull.
El tribunal considera que hay «una
alta probabilidad de riesgo de fuga» si
el expresidente de la institución y quien
era su mano derecha esperan en sus
casas a que el Tribunal Supremo se
pronuncie sobre sus recursos contra
la sentencia que les condenó por desfalcar la institución: nueve años y ocho
meses de cárcel, y siete años y seis meses, respectivamente.
En su resolución, el tribunal que ha
presidido la magistrada Montserrat
Comas ha dado la razón a la Fiscalía,
que en una vista ayer en el Palacio de
Justicia –que el propio Ministerio Público había pedido– reclamó el encarcelamiento inmediato de ambos. La
fiscal argumentó que hay un «elevadísimo» riesgo de fuga, que no disminuye «ni por la merma física ni por la
edad» de los dos saqueadores.
El abogado de Millet, Abraham Castro, y el de Montull, Jorge Navarro, rechazaron de plano la encarcelación de
sus clientes y apelaron a su arraigo familiar y a su estado de salud para reclamar unas medidas cautelares menos gravosas que la cárcel. Castro ironizó también con la posibilidad de fuga

de Millet: «Como no ponga un turbo
en la silla de ruedas...». El tribunal fue
contundente: existe riesgo de fuga y
la avanzada edad de los dos condenados no sería un obstáculo para una hipotética fuga al extranjero.

A la cárcel en ambulancia
Pasadas las 17.30 horas, los dos condenados fueron conducidos a la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, a 50 kilómetros de Barcelona.
Montull en una furgoneta de los Mossos
y Millet en ambulancia.
Los dos exmandatarios estuvieron
ya 13 días en prisión provisional en
2010. No fue por la investigación del
desfalco del Palau d la Música sino por
el intento de construir un hotel de lujo
junto a la institución cultural. La Audiencia les condenó a una pena mínima y luego el Tribunal Supremo los
absolvió.
El tribunal también ha impuesto
medidas cautelares al extesorero de
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar y a Gemma
Montull, exdirectora del Palau: retirada de pasaporte, prohibición de salir
de España y comparecencias mensuales en sede judicial en ambos casos.
Montull fue condenada a cuatro años
y seis meses de cárcel mientras que a
Osàcar impusieron cuatro años y cin-

Medidas cautelares
El extesorero convergente
condenado, Daniel Osàcar,
no podrá salir de España
P.46

co meses al probarse que Ferrovial
pagó a Convergència al menos 6,6 millones de euros en comisiones. Lo hicieron usando al Palau a modo de «cañería», tal y como lo definió el fiscal
Emilio Sánchez Ulled en el juicio. Todo
ello a cambio de que las administraciones públicas que controlaba el partido les diesen concesiones de obras.
La entrada en la cárcel de Millet y
Montull se produce más de ocho años
después de que, en julio de 2009, los
Mossos irrumpiesen en el Palau de la
Música para registrarlo. Unas escenas
que conmocionaron a la opinión pública por el prestigio tanto de la entidad como del propio Fèlix Millet.

La anécdota de Turull
El diputado electo de JpC en el Parlament y exconsejero Jordi Turull acudió ayer al Palacio de Justicia poco antes de que se celebrase la vistilla de
medidas cautelares del caso Palau. Sin
embargo, su presencia en el edificio
no era para apoyar al extesorero convergente sino por un motivo muy diferente: firmar su comparecencia por
la investigación contra él por el proceso independentista.
Pese a que el expresidente de la Generalitat y exlíder de CDC Artur Mas
siempre ha defendido la inocencia de
Osàcar, ningún cargo de Convergència –ni del PDECat– acudió a la Ciudad de la Justicia a respaldarlo en los
seis meses que duró el juicio. Sí que lo
habían hecho antes, durante la fase de
instrucción, donde el propio Turull y
Oriol Pujol secundaron al exconsejero en su camino hacia los tribunales
para declarar.
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INÉS BAUCELLS

EL DESENLACE DEL CASO PALAU

Millet, a la cárcel de
Brians 1 en ambulancia
El expresidente y saqueador confeso del
Palau de la Música, Fèlix Millet, llegó ayer a
la Audiencia de Barcelona en silla de ruedas
llevado por un asistente. En la Audiencia de
Barcelona se decidían qué medidas cautelares se le aplicaban tras su condena. Pero el
tribunal decretó su ingreso en prisión y su
silla la sacaron vacía del Palacio de Justicia.
Mientras, él esperaba en los calabozos a que
una ambulancia lo condujera a la cárcel de
Brians 1. Pasadas las 18.30, el vehículo
llegaba al centro penitenciario de Brians 1.

EUROPA PRESS

LOS MARTES, TOROS

ÁNGEL
GONZÁLEZ ABAD

EL TORO,
LA EXCUSA POLÍTICA

Q

uedan muchas sombras sobre el
juego político que llevó a la prohibición de las corridas de toros en
Cataluña, y más si lo incardinamos
con la situación actual. La principal puede que
sea la utilización de la Fiesta como arma
arrojadiza dentro de una lucha identitaria en
la que los toros eran la excusa para separar a

A la izquierda, la silla
de ruedas vacía de
Fèlix Millet tras
ordenarse su ingreso
en prisión. Arriba, la
ambulancia que lo
trasladó a la cárcel

Cataluña del resto de España. Pocas dudas
sobre la instrumentalización política de la
tauromaquia, que quedó demostrada por la
prohibición de las corridas de toros frente al
blindaje de los «correbous», todo el mismo día
en el Parlament.
Y ahondando en todo esto, acabo de leer un
estudio publicado por la Universidad Complutense de Madrid titulado «Tratamiento periodístico de la prohibición de las corridas de toros
en Cataluña», en el que las profesoras Noa
Carballo, de la Universidad Pontificia de
Salamanca, y Aurora García, de la Universidad
de Vigo, hacen un minucioso análisis sobre
nueve cabeceras nacionales, catalanas y
salmantinas durante los meses de julio y agosto
de 2010.
Una primera conclusión es que los diarios
nacionales se mostraron claramente en contra
de la prohibición, y que los catalanes, pese a
posicionarse en buen número de lo publicado a
P.47

favor, nunca lo fueron por una mayoría aplastante de sus artículos. Sin embargo, las noticias
y opiniones publicadas en contra o con carácter
neutral sí superaban con amplitud el cincuenta
por ciento del total.
Pero lo que demuestra la naturaleza política
de la abolición, lejos del envoltorio de la defensa
de los animales que se le quiso dar, es que el
maltrato animal o los derechos de los animales
apenas aparecen en los casi seiscientos ejemplares analizados. La política, el nacionalismo y
la libertad, fueron los encuadres en los que el
estudio clasifica la mayor parte de todo lo
publicado, tanto a nivel nacional, como en el
ámbito exclusivamente catalán.
Esto demuestra que hasta en los días en los
que el debate sobre la prohibición alcanzó su
punto culminante, todo se redujo a ese juego
político que intentó acabar con una tradición,
de la que, afortunadamente, todavía quedan
ardientes rescoldos.
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FèlixMilleti
Jordi Montull
ingressen
ala presó
deBriansí
pel cas Palau

El tribunal de la Secció desena
de l'Audiència de Barcelona va
decidir ahir enviar preventivament a la presó de Brians 1 de
Sant Esteve Sesrovires als exresponsables del Palau de la Música, Fèlix Millet -que ho va fer
en ambulància- i Jordi Montull,
que va ser traslladat en furgó,
per elevat risc de «fuga» i de
comptar amb béns a l'estranger.
Els magistrats van decidir ahir
l'ingrés immediat en el centre
penitenciari després de celebrar-se una vista al matí i que la
fiscal anticorrupció Marta Marquina fes la petició. El mateix
tribunal va condemnar Millet,
de 82 anys, a 9 anys i vuit mesos
de presó i a Montull, de 75 anys,
a set anys i sis mesos per malversament, tràfic d'influències,
blanqueig de capitals i frau a Hisenda. Entre aquests delictes figura el saqueig de l'auditori i la
intermediació en el pagament
de comissions de Ferrovial a
l'antiga Convergència (CDC) per
valor de 6,6 milions d'euros.
Aquest ingrés provisional durarà el temps que el Tribunal Suprem trigui a resoldre els recursos presentats contra la sentència que l'Audiència va dictar el
passat 15 de gener. A Gemma
Montull,fillade Jordi Montull,
condemnada a quatre anys i sis
mesos de presó i l'extresorer
de CDC Daniel Osàcar, condemnat a quatre anys i cinc mesos,
se'ls retira el passaport i se'ls
obliga a compareixences mensuals en el jutjat. • R. B.

20M.ES/CASOPALAU
Esta y otras noticias sobre la actualidad
de Catalunya las puedes consultar en

www.20minutos.es
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Millet, ahir, a l’Audiència de Barcelona, des d’on va ser conduït a la presó de Brians 1.
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La lluita contra la corrupció

Millet i Montull

a la presó
El tribunal que els va
condemnar accepta la petició
fiscal per «evident risc de fuga»

Els jutges afirmen que els
excaps del Palau poden
tenir diners a l’estranger
JOAN PUIG

33 Millet i Montull, durant la visteta d’ahir al Palau de Justícia.
J. G. ALBALAT
BARCELONA

L’

expresident del Palau de
la Música Fèlix Millet i la
seva mà dreta, Jordi
Montull, van ingressar
ahir a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Així ho va ordenar el
tribunal de la Secció 10 de l’Audiència de Barcelona, que el 15 de gener
passat els va condemnar pel saqueig
de la institució musical. Els magistrats van decidir enviar-los de forma
immediata a la presó tal com va sollicitar en una visteta la fiscal anticorrupció Marta Marquina, davant el
risc que es fuguin de la justícia.
Els exmàxims representants de
l’auditori van abandonar l’Audiència de Barcelona en ambulància a
les 17.40 hores per dirigir-se a Brians 1. Era la primera vegada que trepitjaven la presó pel saqueig del Palau i per la intermediació en el pagament de comissions de Ferrovial a
CDC per, almenys, 6, 6 milions d’euros. El juny del 2010 van estar 13 dies entre reixes, però per un altre procés, el del frustrat hotel de luxe que
planejaven construir i pel qual el
Tribunal Suprem els va absoldre.
El mateix tribunal que va acordar
ahir la presó provisional va condemnar Millet a nou anys i vuit mesos de
presó i Montull a set anys i sis mesos.
Els magistrats consideren que, donades les penes, hi ha un «evident
risc de fuga». Al seu entendre, ni la
seva avançada edat ni el seu estat de

Els exdirectius
condemnats
van anar del
Palau de
Justícia de
Barcelona a la
presó de Brians
en ambulància
A l’extresorer
de CDC
Daniel Osàcar
i a Gemma
Montull se’ls
prohibeix sortir
d’Espanya i han
d’anar al jutjat

salut (Millet va en cadires de rodes
i Montull pateix una afecció cardíaca) poden tenir-se en compte per
acordar el seu ingrés a la presó de
forma provisional i durant el temps
en què el Suprem tarda a resoldre els
recursos contra la sentència.
La fiscalia també va reclamar en la
visteta mesures cautelars per a l’exdirectora financera del Palau Gemma Montull, condemnada a quatre
anys i sis mesos de presó, i per a l’extresorer de CDC Daniel Osàcar, penat amb quatre anys i cinc mesos.
En concret, va sol·licitar que se’ls retiri el passaport, que se’ls prohibeixi
sortir d’Espanya i que tinguin compareixences periòdiques obligades
al jutjat. El tribunal va atendre també aquesta petició. En l’acte de Gemma Montull, que ja va dipositar una
fiança de 500.000 euros, indica que
el risc de fuga no és gaire alt. Pel que
fa a Osàcar, de 82 anys, destaca que
el passaport el té retirat en una altra
causa (la instruïda al Vendrell pel
pagament de comissions del 3% a
CDC).
Els magistrats destaquen que la situació processal de Millet i Montull
ha canviat a l’haver-se dictat sentència condemnatòria i que, atenent les
elevades penes de presó imposades,
la seva llibertat «propiciaria i estaria
acompanyada d’una alta probabilitat de risc de fuga». Aquesta hipòtesi, al seu entendre, no resulta «irraonable, il·lògica o arbitrària». No es
pot, insisteixen, descartar la seva fugida, perquè els exdirectius del Palau saben que la seva tesi exculpatòria i el seu al·legat d’innocència «no
han merescut la confiança» del jutge, de la fiscalia, ni del tribunal.
Respecte a Millet, els jutges argumenten que el
risc de fuga no disminueix pel fet
que tingui un fill amb minusvalidesa psíquica, «perquè no sembla que
el fill depengui de les seves atencions». En canvi, sí que consideren important que dues de les seves filles
visquin a l’estranger i li «podrien facilitar la fugida». La resolució sosté, a
més, que les quantitats i propietats
embargades no cobreixen les responsabilitats civils i les multes imposades i que part del patrimoni de Millet
va ser localitzat fora d’Espanya, «i
FILLES A L’ESTRANGER /
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L’ajudant de Fèlix Millet surt
del Palau de Justícia amb la
cadira de rodes buida, ahir.
per això no es descarta que disposin
d’altres béns o diners a l’estranger».
Els jutges detallen també que
existeix risc de fuga en el cas de
Montull, en el qual els bens embargats tampoc són suficients per saldar les indemnitzacions i les multes
i que «no s’ha pogut localitzar cap
compte bancari» on podria «haver
ocultat les altes quantitats de què es
va apropiar». Per això, relaten, no es
pot descartar que tingui fons a l’estranger o a nom de tercers.
En la visteta, la fiscal va justificar la presó per a Millet i Montull
per l’elevada pena, el risc de fuga i

la «gravetat dels fets», que «afecten
l’interès general i l’erari públic». Va
assegurar que la possibilitat que fugin és evident pels mitjans econòmics que tenen, i va dir que la seva
avançada edat i la seva capacitat física no disminueixen aquest risc.
L’advocat Abraham Castro, defensor de Millet, va negar aquesta
hipòtesi. «Si no li posa un turbo a
la cadira de rodes, no sé on podria
anar», va assegurar. «Ha estat nou
anys sense fugar-se», va deixar anar.
El lletrat Jorge Navarro, que defensa Jordi Montull, va utilitzar arguments similars. H
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El fiscal d’
reobrir la i
Addueix que és la
Fiscalia Anticorrupció
l’òrgan que ha de
decidir sobre el cas
El líder del PPC i el
Joventut de Badalona
neguen irregularitats
en les subvencions
J. G. A.
BARCELONA

E

l fiscal delegat d’urbanisme de Barcelona, Antoni
Pelegrín, ha requerit a la
Fiscalia General de l’Estat
que anul·li l’arxivament de la investigació contra el líder del PP català,
senador i exalcalde de Badalona,
Xavier García Albiol, i que les indagacions siguin remeses a la Fiscalia
Anticorrupció perquè aquest organisme decideixi si el cas segueix endavant o no. Com a alternativa, reclama que se li permeti discrepar de
la decisió de donar per tancada la investigació, adoptada per la, fins la
setmana passada, fiscal en cap de
Barcelona, Anna Magaldi, en la junta de fiscals de Barcelona, una reunió en què participen els membres
de la província.
Pelegín
considera que García Albiol ha comès diversos delictes, entre ells malversació i prevaricació, pel presumpte tracte de favor al club de bàsquet
Joventut mitjançant ajudes de
l’Ajuntament de Badalona a una
fundació i operacions urbanístiques
especulatives.
En la trama està implicat el director de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Damià Calvet. L’actual govern
municipal, de Guanyem Badalona,
va anunciar ahir que estudiarà les vies jurídiques perquè es continuï investigant, a la vegada que va denunciar la «gestió opaca» durant el mandat del dirigent del PP.
El diputat conservador va negar

33 Xavier Ga

que en la sev
entre el 201
«ni un sol eu
Joventut, me
tenir que les
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Xavier G

president de

«El siste
al Joven
el mate
PSC, a
amb un
de la CU
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Pasaron 13 días
en prisión en
2010

Llegada al centro penitenciario de Brians I de la ambulancia y el furgón policial que transportaron a Félix Millet y Jordi Montull.

/ C. RIBAS

Millet y Montull ingresan en prisión
provisional por “riesgo de fuga”
JESÚS GARCÍA, Barcelona
Fèlix Millet y Jordi Montull no podían imaginar ayer por la mañana, en su enésima
comparecencia ante la justicia, que acabarían durmiendo en la cárcel. Tres semanas

Millet y Montull llegaron al Palacio de Justicia poco antes de las
10 horas para asistir a una vista
pública. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado su comparecencia para pedir medidas personales contra cuatro de los condenados por el caso Palau, incluidos el expresidente del Palau de
la Música y quien fue su mano
derecha al frente de la institución musical. Todas las partes daban por hecho que la fiscalía pediría su ingreso en prisión. Pero
ninguna contemplaba la posibilidad de que la Sección Décima de
la Audiencia acordara esa medida, teniendo en cuenta que nunca antes por este caso Millet y
Montull han estado en prisión, y
que la sentencia está recurrida y
aún debe ser ratificada por el Tribunal Supremo.
Escuchados los argumentos
de fiscalía y defensas, la magistrada Àngels Vivas preguntó a
los acusados si querían añadir algo. Montull se lo explicó a Millet,
que tiene problemas de oído. Ninguno habló. Vivas anunció que
tomarían una decisión en dos horas. Pasadas las 15 horas, saltó la
sorpresa. En diversos autos, la
Audiencia daba la razón a la fiscalía: dictó prisión provisional
para Millet y Montull, pero, ade-

después de condenarles a penas elevadas
por el expolio de 23 millones de euros del
Palau de la Música, la Audiencia de Barcelona dictó prisión provisional sin fianza para
ambos por “riesgo de fuga”. Millet, de 82

años, llegó en ambulancia a la cárcel de
Brians; Montull, de 75, lo hizo en furgón
policial. Ambos ingresaron en el módulo
de enfermería, según fuentes penitenciarias.

una minusvalía psíquica, pero
“no parece que dependa” de los
cuidados de Millet para salir adelante. Las otras dos hijas del saqueador confeso “viven en el extranjero”, una situación que, “llegado el caso, podría facilitar la
huida” del expresidente del Palau. El auto también alude a sus
recursos económicos y recuerda
que parte del patrimonio embargado" a Millet “fue localizado en
el extranjero”. “No podemos descartar”, agregan los jueces, “que
disponga de otros bienes o dinero en el extranjero que no hayan
podido ser localizados y que facilitarían su huida”.

Fèlix Millet y Jordi Montull, en la Audiencia de Barcelona.

más, aceptó las medidas cautelares contra otros dos de los condenados: la ex administradora financiera del Palau, Gemma Montull, y el extesorero de Convergència Daniel Osácar. Para ambos, decretó la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de
España y las comparecencias periódicas ante el juzgado.
Los autos de prisión argumentan que las penas impuestas son
muy elevadas (9 años y 8 meses
para Millet y 7 años y medio para

/ J. SÁNCHEZ

Montull), por lo que mantenerlos en libertad “propiciaría y vendría acompañada de una alta probabilidad de riesgo de fuga”. Pese a que Millet y Montull han
comparecido a todas las diligencias hasta ahora, subraya el auto, “no puede descartarse la posibilidad de que opte por ponerse
fuera del alcance de la justicia”.
En el caso específico de Millet, el tribunal concluye que “no
tiene suficiente arraigo en nuestro país”. Uno de sus hijos sufre
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La edad no importa
La fiscalía había argumentado
que Millet y Montull tienen medios económicos para escapar y
que, por tanto, hay riesgo de fuga. “Ni la edad ni la merma física”, apostilló la fiscal Marta Marquina, impiden que Millet y Montull puedan entrar en la cárcel.
Marquina recordó que en las prisiones catalanas cumplen condena “74 hombres mayores de 70
años y 14 hombres mayores de
80 años”. La fiscal recordó que
uno de los acusados por el asesinato de Carme Permanyer, de 78

Fèlix Millet y Jordi Montull
nunca antes habían pisado
la cárcel por el expolio del
Palau de la Música. La investigación comenzó en
julio de 2009, cuando los
Mossos d'Esquadra registraron el coliseo modernista.
Empezaron a aflorar entonces las magnitudes de un
expolio de 23 millones de
euros que destapó, también,
la financiación ilegal de
Convergència Democràtica.
Ningún juez de instrucción,
sin embargo, ordenó su
ingreso en prisión provisional. Los meandros de la
instrucción (han pasado
ocho años y medio) hicieron
el resto. Los saqueadores
confesos del Palau, sin embargo, conocen la cárcel por
una derivada por la que
fueron inicialmente condenados y luego absueltos: el
caso del hotel del Palau, o
sea su presunta influencia
para construir un hotel de
lujo junto a la institución
musical. En junio de 2010,
la juez que investigaba ese
caso, Míriam de Rosa, acordó el ingreso en prisión de
Millet y Montull por riesgo
de destrucción de pruebas,
uno de los tres —junto al
riesgo de fuga y el de reiteración delictiva— que prevé
la ley. Pasaron 13 días en
Brians 2.

años, ingresó en prisión provisional antes incluso de que hubiera
condena.
El abogado de Millet, Abraham Castro, se opuso con vehemencia al ingreso. Alegó que tiene “arraigo familiar”, que ha pasado los últimos nueve años
“prácticamente sin salir de casa”
y sufre “graves problemas de movilidad”. “Como no le ponga un
turbo a la silla de ruedas, no sé
dónde va a poder fugarse”,
ironizó. Pat Millet, hermana del
expresidente del Palau, aseguró
tras conocer la decisión que su
hermano ha ingresado en prisión “por influencia política”.
“En prisión no durará. Irá director a la enfermería. Se le tiene
que hacer todo”, dijo en declaraciones a la emisora Rac1.
La sentencia del caso Palau
no es firme. Todas las partes la
han recurrido ante el Tribunal
Supremo. La Audiencia de Barcelona dio por probado que el extesorero participó en un entramado de pago de comisiones que
permitió
a
Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC)
financiarse de forma ilegal. El
partido recibió 6,6 millones de
euros en comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación
de obra pública.
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El cas Palau envia Millet i
Montull a la presó 8 anys després
œEl tribunal creu que hi ha risc de fuga œEls jutges afirmen que al centre
i que podrien tenir diners a l’exterior
rebran les atencions necessàries POLÍTICA 15

QUIQUE GARCÍA / EFE

A la presó de Brians 1. Fèlix Millet, fotografiat ahir durant la vista en la qual es va acabar resolent el seu ingrés a la
presó, poc abans de ser traslladat en una ambulància del SEM fins al centre penitenciari de Brians 1

Puigdemont sospesa canviar
la llei i nomenar un Consell
de la República a Brussel·les
 El Govern executiu a Catalunya estaria sota les instruccions
del “president a l’exili”, segons una de les fórmules que s’estudien
Els negociadors de Junts per Catalunya, encapçalats per Carles
Puigdemont,ielsd’ERCsospesen
diverses fórmules per desbloque-

jar la situació. Una de les opcions sigui simbòlic. Per això, es planteseria tenir dos governs, un a Brus- gen canviar la llei del Govern per
sel·les i un altre a Barcelona. Però
P.54nomenar un Consell de la RepúPuigdemont no vol que el primer blica a Brussel·les. POLÍTICA 11
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Millet i Montull ingressen a la presó
després de vuit anys de cas Palau
L’Audiència diu que hi ha risc de fuga i que hi ha una declaració de culpabilitat

ANA JIMÉNEZ

Fèlix Millet i Jordi Montull ahir a la vista que els va enviar a la presó
SANTIAGO TARÍN
TONI MUÑOZ
Barcelona

Passades les cinc de la tarda, una
ambulància del SEM traslladava
Fèlix Millet des del Palau de
Justícia a la presó de Brians 1
mentre un furgó dels Mossos
d’Esquadra feia el mateix amb
Jordi Montull. Es tancava, així,
un nou capítol del cas del Palau
de la Música, després que l’Audiència de Barcelona ordenés ahir
l’ingrés a la presó dels dos excapitostos de la institució cultural.
El 15 de gener passat, la secció
desena de l’Audiència de Barcelona va fer pública la sentència
sobre el desfalc al Palau de la
Música, en què s’imposaven nou
anys i vuit mesos de presó a Fèlix
Millet; set anys, sis mesos i quinze dies a Jordi Montull; quatre
anys, sis mesos i 22 dies a Gemma Montull, i quatre anys i cinc
mesos a Daniel Osàcar, a més de
penes menors per a vuit persones més. Els tres primers, antics

mandataris de la institució, i l’últim, antic tresorer de CDC.
La Fiscalia va assenyalar que
demanaria mesures cautelars
per a tots quatre, i la vista davant
l’Audiència es va celebrar ahir.
El ministeri públic va exigir l’ingrés a la presó de Millet i Montull, al·legant que hi ha risc de fu-

Els jutges no
descarten que tots
dos hagin amagat
diners a l’estranger
o a nom d’altres
ga tenint en compte com d’elevades són les penes.
Segons l’opinió dels fiscals, la
mesura es justifica per la gravetat dels fets, que afecten els interessos generals i de l’erari. A
més, el fet que hi hagi una primera sentència agreuja el risc de fuga, ja que gaudeixen de posició

econòmica i mitjans d’altre tipus
per escapar-se, a més que la possibilitat d’evasió no disminueix
amb l’edat. Pel que fa a Gemma
Montull i Daniel Osàcar, en va
sol·licitar la retirada del passaport i que hi hagi presentacions cada vint i deu dies, respectivament.
Les acusacions representades
per l’Advocacia de l’Estat, la
Fundació del Orfeó i el Consorci
del Palau es van adherir a la
sol·licitud, però no l’Associació
de Federacions de Veïns, que va
pensar que no hi havia cap justificació per als canvis de situació.
Com era d’esperar, les defenses s’hi van oposar, al·legant que
no existeix aquest perill de fugida, a causa de l’arrelament familiar i del fet que durant aquests
gairebé nou anys que dura el
procés han complert amb totes
les exigències dels jutges, pel
que fa a presentar-se i a tornar
els diners que tenen. El lletrat de
Millet, Abraham Castro, fins i tot
va ironitzar sobre aquesta probabilitat demanant-se on podria
anar el seu client “si no es posa
un turbo a la cadira de rodes”.
I, tot i això, la possibilitat que
Millet i Montull afegissin una
toccata i fuga a l’escàndol del
Palau no va ser considerada inversemblant pel tribunal. Passades les tres de la tarda, l’Audiència va fer pública la seva decisió,
i va enviar a la presó els exdirigents de la institució cultural, i
en totes dues interlocutòries
plasmava que la hipòtesi “no resulta desraonada, il·lògica o arbitrària”.
Això és així per tres motius. El
primer, i malgrat que encara
falta per veure el recurs davant
el Tribunal Suprem, que ara hi
ha una condemna, acordada per
unanimitat, amb penes greus,
que augmenta la probabilitat de
fuga i que els indueixi a eludir
l’acció de la justícia i complir el
càstig si és ratificat.
El segon és que no estimen
l’arrelament, ja que, en el cas de
Millet, les seves filles ja viuen a
l’estranger. I, pel que fa a l’argument exposat que s’ha de cuidar
d’un fill minusvàlid, s’assenyala
que no depèn d’ell i que aquesta
situació no el va dissuadir de cometre els delictes. Pel que fa a
Montull, la seva filla també està
condemnada en aquesta causa. A
més, els patrimonis declarats estan embargats, però no descar-

ten que hagin amagat diners a
l’estranger o a nom de tercers,
cosa que facilitaria l’evasió, i recorda que Millet tenia comptes
fora. I el tercer és la desestimació de l’al·legació dels seus precaris estats de salut, ja que els
jutges creuen que a la presó
podran rebre els tractaments necessaris. Quant a Gemma Montull i Daniel Osàcar, la decisió va
ser retirar-los el passaport, obligació de comunicar canvis de
domicili i presentacions el primer dia del mes a l’Audiència.

El cas del Palau de la Música
es va conèixer el 23 de juliol del
2009. Més de vuit anys i mig després, Millet i Montull han anat a
presó. Durant el procés no van
trepitjar mai la presó, però sí durant 13 dies el 2010 per una derivada, l’hotel del Palau, de què
van ser absolts. Llavors, quan va
abandonar Brians 2, Millet es va
emportar un televisor que havia
comprat a l’economat del presidi. En la sentència de l’afer principal, l’Audiència va fixar el desfalc de la institució cultural en 23
milions d’euros, dels quals 6,6
van anar a parar a CDC i sis més
es van evaporar sense que se sàpiga on han anat. De la sentència
deriva que Ferrovial hagi hagut
d’explicar les seves mesures anticorrupció a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ahir,
una ambulància del SEM i un
furgó dels Mossos van escenificar que es tanca un nou capítol
d’aquesta història.

Cena de entrega
Lunes 19 de febrero
20:30 horas
Grand Marina Hotel
(WTC - Moll de Barcelona)

Presidirá

Yves Saint-Geours,
embajador de francia
en españa
CCI FRANCE ESPAGNE
CÁMARA DE COMERCIO FRANCESA

desde 1883

La revisió del cas Nóos, el 21 de març
El Tribunal Suprem cele-

brarà el proper 21 de març, a
les 10.15 hores, la vista pública dels recursos presentats
contra les condemnes que va
imposar l’Audiència de Palma en el cas Nóos, entre els
quals el d’Iñaki Urdangarin.
A més d’ell, entre els recurrents figuren la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat, Diego Torres i Jaume Matas. L’Alt Tribunal estudiarà aquests

recursos, i també d’altres, i
decidirà si manté, redueix,
anul·la o endureix les condemnes. En la sentència del
cas Nóos, l’Audiència va condemnar 7 dels 18 acusats. Tot
i això, únicament tres van
rebre penes que implicarien
l’ingrés a la presó. Del resultat de la vista del 21 de març
en dependrà el fet que es faci
efectiu. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana d’incre-

mentar la pena a deu anys
de presó per a Urdangarin ,
condemnat a sis 6 anys i quatre mesos. Per la seva banda,
l’Advocacia de l’Estat va demanar al Suprem un increment de deu mesos en la condemna de presó a Urdangarin
per delictes fiscals. L’Audiència va absoldre la infanta
Cristina, a qui sí que va considerar responsable civil, a títol
lucratiu, de 265.088 euros.
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iva la esperanza
igdemont
Voces del PDeCAT
sitúan a Puigdemont
como candidato a las
europeas si no es
inhabilitado este año
La candidatura de Puigdemont no sólo permitiría a los
neoconvergentes volver a salvar los muebles, puesto que el
expresidente también recuperaría la inmunidad parlamentaria y tendría derecho
como eurodiputado a un
nuevo altavoz institucional,
lo que le permitiría proseguir
en su empeño de “internacionalizar” la causa rupturista.
Sin embargo, hay varios condicionantes: podría ser inhabilitado esta primavera, antes
de que haya sentencia por el
1-O por el juez que instruye la
causa, y además, está por ver
qué dice el PNV, partido que
ha concurrido junto a la antigua CDC en coalición desde
2014 en las europeas.
“Estamos trabajando para
la investidura de Puigdemont, un acuerdo de gobierno y entrar ya en la normalidad de la vida política catalana”, afirmó Pujol, que es uno
de los mejor situados para liderar Cataluña, ya que otra
de las candidatas, Elsa Artadi, está en el punto de mira de
la Guardia Civil por su rol en
el 1-O.

tán con él en Bruselas, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

tado, como si el
o el Parlament a
nueva ley darían
un sueldo a un
que sería nomdente electo” u
similar, según
eCAT.
legislativo o el
nómico dan un
obierno o Fiscafuera de la ley,
lana seguiría juPor otra parte,
e quedó sin poa la pensión de

112.000 euros anuales que cobran los expresidentes de la
Generalitat al no haber acatado en noviembre el artículo
155 de la Constitución.
Según fuentes del PDeCAT,
una posibilidad que se se ha
empezado a barajar durante
las últimas horas es que
Puigdmemont se presente como cabeza de lista de los neoconvergentes en las próximas
elecciones europeas, que se
harán en mayo de 2019, pocos
días antes de los comicios municipales.
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Maria Cinta o
mer, que abogar la suspensión.
la sesión, el precot entregó un
l secretario geujol, en protesta
o al considerar
n incumpliendo
e la patronal.
el Trabajo aseomunicado que
e la suspensión
o socio se refiees de ámbito tecompetencias
de invasión de
En el conflicto,

también subyace la posición
de Abad durante los últimos
meses del proceso independentista, más alineada con el
bloque secesionista.
La situación en Fomento
del Trabajo es de cierta confusión ya que la expulsión es
una figura inédita. Algunos
directivos consultados por este medio desconocen si la expulsión es inmediata o deberá
ser ratificada en la asamblea
general del próximo verano.
Tampoco quedó definido si
Abad puede presentarse a las
elecciones de Fomento previstas para finales de año.

Elena Ramón

stiga a la
n su expulsión

El presidente de Fomento,
Joaquim Gay de Montellà.

Efe

mont una asamblea de cargos electos que legalmente
uguran un pacto “en los próximos días”.

El expresidente del Palau de la
Música, Fèlix Millet.

La Audiencia
de Barcelona
ordena prisión
provisional
para Millet
Gabriel Trindade. Barcelona

La Audiencia de Barcelona
acordó ayer enviar a prisión
de manera inmediata a los
principales condenados por
el expolio del Palau de la Música, Fèlix Millet y Jordi Montull, a instancias de la Fiscalía
Anticorrupción.
La sección décima de la Audiencia también acordó que
se retire el pasaporte, se
prohiba salir de España y se fijen comparecencias periódicas para el extesorero de CDC
Daniel Osàcar y para la exdirectora financiera del Palau
Gemma Montull.
Los magistrados tomaron
la decisión de enviar a prisión
a Millet y Montull por la “alta
probabilidad” de que pretendan fugarse ya que podrían tener bienes en el extranjero y
porque su patrimonio no alcanza a cubrir las multas impuestas. La sala valoró también que las dos hijas de Millet viven actualmente en el
extranjero, “situación que no
solo no supone arraigo alguno
respecto de las mismas sino
que, llegados el caso, podría
facilitar la huida del penado”.
Para la Audiencia, no resulta “irrazonable, ilógica o arbitraria” la hipótesis de que los
procesados intenten ponerse
fuera del alcance de la justicia,
teniendo en cuenta que hasta
ahora “sus tesis exculpatorias
y su alegato de inocencia no
ha merecido la confianza ni
del instructor, ni del fiscal y
las acusaciones que han formulado y sostenido una calificación de condena, ni del tribunal de instancia que lo ha
condenado”.
La Audiencia condenó a
mediados de enero a nueve
años y ocho meses de cárcel a
Millet, y a siete años y seis meses a Montull.

P.56

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 14

O.J.D.: 98516EL

TARIFA: 11050 €

E.G.M.: 662000

ÁREA: 269 CM² - 26%

SECCIÓN: OTRAS VOCES

MUNDO. MARTES 6 DE FEBRERO DE 2018

6 Febrero, 2018

FÈLIX MILLET

RAFAEL CORREA

MÓNICA G. ÁLVAREZ

A. FERNÁNDEZ MALLO

SITO ALONSO

Piden prisión
sin fianza por el
saqueo del Palau

No podrá volver
a la presidencia
de Ecuador

Indaga en el
horror de los
campos nazis

‘Trilogía de la
guerra’ obtiene el
Biblioteca Breve

Cesado tras los
malos resultados
del FC Barcelona

8 La Audiencia de Bar- 8 El ex presidente de 7 La periodista y escri- 8 El escritor gallego, 8 El FC Barcelona descelona ha pedido para él
y para Jordi Montull prisión provisional sin fianza por el saqueo del Palau de la Música, causa por la
que han sido
condenados a
más de nueve
años de cárcel el primero y a más de siete el segundo. El juez entiende
que existe un evidente
riesgo de fuga.

Ecuador no podrá postularse para dirigir de
nuevo el país por expreso deseo de la ciudadanía, que votó
mayoritariamente en referéndum la derogación de la
enmienda constitucional
que proponía la reelección indefinida de los
cargos públicos. Ganan
los ecuatorianos.

VOX
POPULI

tora, especialista en la
Alemania nazi, publica
Amor y Horror Nazi.
Historias reales en los
campos de concentración (Luciérnaga), un
magnífico libro en el
que indaga en varios
testimonios de amor
surgidos en medio de la
abyección de los campos de exterminio, en el
contexto de la Segunda
Guerra Mundial.

máximo representante
de la generación nocilla,
ha obtenido el premio
Biblioteca Breve de Seix
Barral, por su novela
Trilogía de la guerra,
«una propuesta», según
el jurado, «que transforma la realidad del último siglo en una ficción
repleta de imágenes
insólitas, en las que se
combinan poesía y ciencia, historia y política».

tituyó al entrenador de
su sección de baloncesto, que continúa a la deriva. Su fichaje pretendía levantar el vuelo tras
el fiasco de las últimas
temporadas de Xavi
Pascual. En cambio, no
ha sido capaz de enderezar el juego ni los resultados. En la Euroliga
está deshauciado y en la
ACB ha mostrado una
trayectoria irregular.

AYER SE
cumplieron
10.316 días
desde que cayó
Europa,
el Muro de
pendiente
Berlín, los
de Berlín
mismos que
estuvo erigido entre 1961 y 1989. La
torpeza verbal del portavoz del
Politburó de la RDA precipitó el final
de la ignominia de un continente
dividido. Desde entonces, Alemania
ha sido un ejemplo de reconciliación,
equilibrio institucional y crecimiento
económico. Hace tiempo que el Muro
se convirtió en un ‘souvenir’, de la
misma forma que hace tiempo que la
política alemana asumió la exigencia
de galvanizar el consenso. Esto
explica por qué que conservadores y
socialdemócratas buscan una nueva
gran coalición, pese a las promesas
rotas del SPD. Europa, hoy igual que
hace tres décadas, vuelve a pender
de Berlín. RAÚL CONDE

EL APUNTE
GRÁFICO

GETTY

LOS FLAMENCOS
tienen mala prensa. Los
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digerir. Los flamencos
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Barcelona estas
semanas. Es lo que aquí

Durante medio siglo
Van Spilbeeck ha
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A CASUALIDAD ha querio que la mayor tragedia miratoria ocurrida frente a las
ostas de Melilla, que se salaparecidos, haya coincidido
e los sucesos del Tarajal, en
e intentaban llegar a Ceuta
sta coincidencia revela que
fuerzas de seguridad espao de los problemas más acua Europa. Porque si algo redad de afrontar de manera
encia de refugiados que humigrantes que vienen al conortunidad. La UE debe asueras del Mediterráneo.

Doble
vara

Ingresa en prisión un Millet de 82 años & enfermo.
Grave riesgo de fuga. Durante nueve años no se ha
fugado ni faltado a una sola citación y ha aportado
todo su dinero para un resarcimiento «preventivo».
TADEU
Ha colaborado con los jueces desde su cartaconfesión de 2009, en que reconocía su actuación y
mostraba gran arrepentimiento. En 2010, estuvo 13 días detenido
por el ‘caso Hotel’… y fue absuelto por el Supremo. (Ha recurrido
la sentencia que hoy lo lleva a la prisión provisional). Nada de
esto cuenta para el juez. Para Montull (75), lo mismo. Dice la
Fiscalía que muchos ancianos van a prisión cada año en
Cataluña; justifica el ingreso por la «gravedad de los hechos»
que «afectan al interés general y al erario público». Entretanto
en Ginebra celebra su cumpleaños con un suegro emérito un
condenado que no se arrepiente de nada… como la Piaf.
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THERESA MAY
UN GOBIERNO
DIVIDIDO

ser fácil para la premier b
e izquierda, Theresa May
de debilidad, especialmen
rios del Brexit duro, lidera
res Boris Johnson. Anunc
finitiva para el 29 de ma
Downing Street reiteró la
nico de abandonar la un
controles a la inmigración
insinuado la propia May.
cutivo pueden dificultar u
para los ciudadanos euro
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