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E N T R E V I STA
MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

P

iotr Beczala ha conduït
la seva carrera sense
pressa ni pausa fins a
convertir-se, als 50
anys, en el tenor que
amenaça de destronar els KaufmannielsFlórezdelaprimeríssima
línia del divisme. D’origen polonès
però establert sobretot a Suïssa, el
nou rei de l’òpera regna no només al
Met de Nova York sinó també al Liceu de Barcelona, on aquest gener
va extasiar el públic amb Werther
de Jules Massenet. Amb la seva veu
de tenor líric lluminosa i expansiva,
ambaquellcolortípicdelesveuseslaves i aquella tècnica impol·luta
que li permet mantenir un registre
superior homogeni, el llorejat cantant torna avui a Barcelona per debutar al Palau de la Música. I ho fa,
per a més plaer de si mateix i del públic, amb Helmut Deutsch al piano,
el mestre que només s’ofereix a
acompanyar els millors. Beczala
atén aquest diari per telèfon des de
LasPalmasdeGranCanaria,ondissabteteniaprevistoferirunrecital...
...que es va suspendre pel soroll
del carnaval!
Realment era al·lucinant, el soroll al
carrer,nohivahavermésremeique
ajornar l’actuació un dia. No passa
res, la meva dona i jo vam estar jugant a golf. No soc un esclau de la
meva professió, no canto cada dia. I
si he jugat a golf canto millor, la
ment se m’allibera. Però em va sorprendre que aquí continués la festa,
perquè en el món catòlic el carnaval
s’atura dimecres...
Ahoresd’aranosesent méssuís que polonès?
Vaig arribar a Suïssa fa més de dues
dècades, sí, però hi soc molt poc,
tinc molts contractes a fora. Ara per
fi passaré una temporada a Zuric. I
pel que fa Polònia, procuro mantenir la meva promesa de cantar-hi
cada any, i de fet aquesta setmana
tinc un recital a Varsòvia, el mateix
que faig a Barcelona. El que passa és
que els polonesos ho planegen tot
molt tard i quan em demanen dates
jo ja les tinc compromeses i acabo
encaixant-les com puc entre funció
i funció.
No serà el mateix recital, em temo. Només coincideix el meravellós cicle de cançons Amor de poeta de Schumann.
M’encanta aquest cicle, al més pur
estil romàntic germànic de l’art de
les cançons. És com una història
que et sacseja el cor. I m’encanta
fer-loambHelmutDeustch,undels
millors en aquest repertori, si no el
millor. El programa complet inclou
cançonsromàntiqueseslaves,ésveritat, però al Palau em van demanar
que fes òpera italiana i francesa. En

“Canto millor després
d’haver jugat a golf”
Piotr Beczala, tenor, debuta avui al Palau de la Música

PALAU DE LA MÚSICA

Beczala torna llorejat a Barcelona després del gran Werther al Liceu

tot cas, prometo cantar repertori
eslau en els bisos.
Segur que són cançons que el
connecten amb la seva infantesa a
Polònia. Com va ser aquesta etapa de la seva vida, en plena guerra
freda?
Eren temps molt difícils. Jo vaig
néixerel66,vivíemenguerra,noteníem res. Va ser molt complicat superar allò, però, d’altra banda, vam
aprendre a mantenir-nos junts, a
fer-ho tot els uns pels altres, sense
egoisme. I trobo aquest sentiment

social al meu país. És bo estar junts.
Jo quan agafo el tren o l’autobús
sempre cedeixo el seient, suposo
que ho faig de manera automàtica.
Fa dècades que sóc a Occident, i Polònia ja és part de la UE, però adaptar-nos voldrà temps.
Com recorda la caiguda del
mur de Berlín?
Jo era un adolescent, un estudiant
polonès que en aquell moment era a
Weimar, a l’RDA, per una masterclass. Els polonesos, els russos, els
alemanys de l’Est, els txecs... ens
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vam preguntar si emigraríem. Era
una situació molt especial. No oblidem que la lluita política va començar a Polònia, als anys 80 i 81, però
una cosa és canviar la política i una
altra canviar la gent. Necessites dues o tres generacions per alliberar el
trauma.
Quina experiència havia deixat
en la seva família la Segona Guerra Mundial?
VaignéixeraCzechowice-Dziedzice, a vint quilòmetres d’Auschwitz,
i de petits ens confrontaven amb el
que va passar. Gran part de l’educacióvaserelquevapassaralaguerra.
Cada any visitàvem el camp d’extermini, de manera que es va convertir en normal saber què va passar. Anys després, comentant-ho
amb col·legues europeus de professió, quedaven impressionats que
aquesta fos l’educació a Polònia.
D’altra banda, els meus pares i els
meus avis eren gent normal, que
van lluitar a la guerra, però no tenien grans històries. La gran història
va passar a finals dels anys setanta i
principis dels vuitanta... en aquell
estat d’excepció del 13 de desembre
del 81. Al meu pare, que estava a la
Solidarnosc, se’l van emportar i
vam passar dos dies sense saber res
d’ell. El normal en aquells temps,
vaja: de sobte arribava la policia i se
l’emportava, i al cap d’un parell de
dies tornava. Imagini’s que a doscents metres de casa meva hi havia
instal·lat un Panzer, un tanc que a
l’hivern ens impedia d’esquiar.
Com va sorgirelseuinterèsper
la música en aquest context?
Per casualitat. A la família ningú no
tenia res a veure amb la música.
Vaigagafarlaguitarradepetital’escola i amb 18 anys em van escollir en
unesaudicionsperformarpartd’un
cor. Vaig anar d’un cor a l’altre, i pas
a pas em van enviar a l’acadèmia
musical sense tenir cap preparació.
Iemvanacceptar!Vaigestudiardurant sis anys, m’ho vaig prendre
molt seriosament. Allò que deia Pavarotti, que tota la vida és un continu aprenentatge, és molt cert. I ho
vull traslladar als meus alumnes.
Els músics han de practicar i desenvolupar sempre la seva veu i la seva
personalitat.Quancreusquehasarribat només has d’anar més lluny.

Pesa molt la corona de rei que li
ha posat la Metropolitan Opera
House de Nova York?
Soc un dels cantants... com ho diria
de manera elegant? ...que continua
tenint èxit al Met. Deu papers en
onzeanysitotsambgranèxit.Emfa
molt feliç, triomfar allà significa
molt. I si la crítica a més et lloa és
fantàstic, però també vol dir més
pressió, t’has de provar a cada
funció.
Al Liceu també l’han coronat
després del seu Werther.
Laproducciód’aquestWertherfuncionava, era molt simbòlica, cosa
que està molt bé. Jo me la coneixia
de Frankfurt. I el públic va tenir una
resposta fantàstica: el silenci en el
moment piano diu molt més que un
gran aplaudiment.
Així tornarà segur.
Sí. La pròxima temporada amb Un
ballo in maschera, una producció
quevedeTolosaidelaqualm’heinformat bé, perquè no vull sorpreses
desagradables. I l’any següent faré
Luisa Miller de Verdi. M’agraden
les produccions elegants, estètiEL RECITAL D’AQUESTA NIT

“El Palau va voler òpera
francesa i italiana, però
prometo incloure als
bisos el repertori eslau”
L A S E V A I N F A N T E S A A PO L Ò N I A

“Gran part de l’educació
era el que va passar a la
guerra; cada any ens
duien a Auschwitz”
EL XOC CULTURAL EST-OEST

“Sempre cedeixo el
seient al tren, és aquell
sentiment social de la
lluita política dels 80”
ques. Entengui’m: si he d’interpretar un rei prefereixo veure alguna
cosa d’aquell rei i no d’un rodamon.
En quins papers té previst debutar pròximament?
Tinc una Adriana Lecouvreur amb
Ana Netrebko a Viena, i també a
Viena faré el meu primer Don José
de Carmen. El 2018 la Luisa Miller
amb Sonya Yoncheva i el 2019 el
meu primer Cavaradossi (Tosca).
Encara puc cantar molt repertori líricimoltrepertoridramàtic,peròel
correcte equilibri entre les dues
coses és important per no perdre
elasticitat. A poc a poc entro en papers dramàtics, sense forçar. El millor consell en aquesta feina és “paciència”. 
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SEGONA
ELS SEMÀFORS

DIRECTOR

Alfonso Valencia
BIÒLEG COMPUTACIONAL

ió europeu

l guió europeu la pròxima dècada. No van voler
n directori, ni redactar unes conclusions. Però sí
ler mostrar el lideratge dels quatre grans en uns
que el Regne Unit fa les maletes, que el populisme
l continent i que les friccions de la UE amb Donald
ladímir Putin emergeixen a cada pas. Per això va
alment oportuna l’entrevista a Hollande que van
hir cinc diaris europeus, entre els quals La Vann va declarar que Europa haurà d’avançar a difecitat perquè no esclati: “A força de voler-ho fer
a 27, el risc de no fer res és total”. El president
oposa que els estats membres que ho desitgin avanmonització fiscal i social o anar més lluny en invesultura. I a més, espera
cordin que Europa no
ador comercial, sinó
de valors. Per tot
a brindar a Versalles.

president de la Societat
 ElInternacional
de Biologia

Computacional s’incorpora al
Barcelona Supercomputing Center com a director de
l’àrea de ciències de
la vida. El fitxatge
reforça Barcelona
com a capital bioinformàtica. PÀGINA 28

Sophie Auster
CANTANT

artista Sop Lahiepolifacètica
Auster, filla dels escrip-

tors Siri Hutsvedt y Paul Auster,
parla en una entrevista amb
La Vanguardia sobre la seva carrera
artística, a la qual
aviat afegirà nou
disc, de títol Next
time. PÀGINA 35

Piotr Beczala
TENOR

CULTURA

Por de les crítiques

esta
Mataró

ment de Mataró
a positiva l’oferta
del polígon de Pla
, que cada cap de
concentra, després
tellot, més de
ves, però vol gravar
es taxes l’activitat
ena de discoteques,
es de festa que es
en a l’espai.

nisme
cobert

atson
a de
ues
r-se
at
its a
n un
e de
air.

Les polèmiques declaracions
realitzades per una actriu secundària del film El guardián
invisible en un programa humorístic de la televisió autonòmica
basca han portat la productora
de la pel·lícula a emetre un
comunicat desmarcant-se
completament d’aquests comentaris, en els quals es criticava l’himne i el caràcter dels
espanyols. PÀGINA 36
ESPORTS

Agressió impune
Un seguidor del PSG que va ser
apunyalat a Barcelona quan va
anar a l’estadi per animar el seu
equip el 2014 denuncia que
l’agressor no ha estat detingut i
que el FC Barcelona no ha mostrat cap interès per ell. PÀGINA 48
ECONOMIA

Més temps per pactar
El Govern central es planteja
endarrerir una setmana l’aprovació de la nova normativa per
al sector de l’estiba portuària a
fi que treballadors i patronal
arribin a un acord a l’empara
de la Unió Europea. PÀGINA 56

PENSEM QUE...

Les formes i el fons

destacat tenor Piotr Bec ElzaladebutaavuialPalaudela

Música després de la seva gran i
exitosa interpretació de Werther al
Liceu, el gener passat. En el seu recital,
el cantant polonès estarà acompanyat al
pianopelmestreHelmut Deutsch. PÀG. 37

Fernando Blanco
PARE DE NADIA

jutge de l’Audiència de
 ElLleida
del cas Nadia ha des-

estimat un recurs de l’advocat de
la defensa en el qual es demanava
que la petita tornés a
viure amb la mare, de
maneraqueconfirma
la decisió de retirar la
pàtria potestat als
pares. PÀGINA 30

Juan Alfaro
PRESIDENT DE RENFE

ha imposat a
 LaRenfeCNMC
una multa històrica

de 65 milions d’euros per distorsionar el mercat de mercaderies,
liberalitzat
l’any
2005. Acabat d’aterrar en la presidència, Juan Alfaro va
qualificar la sanció
d’injusta. PÀGINA 55
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URBANISME
L’entradadel’expedientalaplaça Sant Jaume va caure com una
garrotada en alguns regidors de
l’equip de govern que s’havien implicat activament en la lluita contra el projecte. La situació, lluny de
calmar-se, va generar tensió en la
passada comissió de govern, on
s’havia de discutirla tramitació del
pla especial. Finalment, es va decidir retirar de l’ordre del dia aquest
punt per calmar els ànims i buscar
una fórmula per intentar vetar
aquest planejament. Es tracta d’un
tema especialment incòmode per
al’equipdegoverniquecoincideix
en el temps amb el judici pel cas
Palau, pel qual Fèlix Millet i Jordi
Montulltornenaseurealbancdels
acusats.
El cert és que en tots aquests
anys no s’ha aconseguit anul·lar la
modificaciódePlaGeneralMetropolità que permetia construir
aquest hotel. El juny del 2010 tots
els grups polítics de l’Ajuntament

El promotor de l’hotel del
Palau reinicia els tràmits

El 2010 tots els grups
van votar a favor
de revertir el pla,
que finalment
no s’ha anul·lat

ÀLEX GARCIA

El projecte salvava les façanes de les finques protegides de Sant Pere Més Alt per edificar-hi un hotel de 25 habitacions

La modificació del
PGM està aprovada
des del 2009 i Olivia
Hotels ha presentat
el pla especial
per a l’establiment
SILVIA ANGULO
Barcelona

El promotor de l’hotel del Palau de
la Música no pensa renunciar al
seu projecte al carrer Sant Pere
Més Alt. Després de sortir absolt
pel Tribunal Suprem, Manuel Valderrama, el propietari d’Olivia
Hotels, es va presentar fa cosa d’un
mes a l’Ajuntament per iniciar la
tramitació del pla especial que
permet la transformació de les finques de l’escola La Salle Comtal si-

tuades davant el Palau de la Música en un nou allotjament hoteler.
La tramitació d’aquest expedient és especialment sagnant per
als representants de BComú que
van créixer políticament en el moviment veïnal que s’oposava a
aquest hotel. És el cas de la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, molt
activa en les reunions veïnals contra el projecte, i del quart tinent
d’alcalde, Jaume Asens, que en el
seu moment va representar els veïns que van exercir l’acusació particular.
La modificació de Pla General
Metropolità (MPGM) que permet
la construcció de l’establiment hoteler és plenament vigent i l’Ajuntament, encara que s’hi oposi, està
obligat a donar curs a aquesta tramitació. Per si això fos poc, el projecte podria esquivar el pla especial urbanístic d’allotjaments turís-

tics (Peuat), perquè és fruit d’una
normativa –una modificació del
PGM– de rang superior. Amb tot,
és més que probable que el govern
municipal s’oposi a la construcció
de l’hotel del Palau de la Música
després del procés judicial que

El Peuat entra en vigor
El Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona
(BOP) va publicar ahir el pla
especial urbanístic d’allotjaments turístics (Peuat), que
es va aprovar definitivament
el 27 de gener. El retard en
la publicació del pla, segons
van apuntar fa uns dies fonts
municipals, era fruit de
la necessitat de resoldre

Intercanvi d’acusacions per la revelació
dels sous dels directius de TMB
BARCELONA Redacció

La revelació, a partir d’una sol·licitud formal de La Vanguardia emparada per la llei de transparència,

del seu president, Alfred Bosch,
que demanarà la convocatòria
d’una comissió extraordinària per
investigar l’“opacitat” a TMB i una
auditoria externa sobre la gestió

s’ha tancat i la forta oposició veïnal
que va generar des d’un començament. Algunes fonts assenyalen
que la intenció del promotor podria ser forçar una indemnització
més alta en el supòsit que finalment es veti el pla.

citat, que en el seu cas va atribuir
a “la falta de transparència” amb
què Ada Colau governa l’Àrea Metropolitana (AMB), “la mateixa
P.7 anteriors”. Segons
que els governs

qüestions com la del manual
operatiu, la inclusió d’al·legacions i el tancament definitiu
del cens. Amb l’entrada en
vigor del Peuat, Barcelona
comença a regular els allotjaments turístics. Els promotors hotelers que s’hagin
vist afectats per la normativa
poden presentar demandes
per impugnar el pla.

panyia i exigia més transparència.
LapresidentadeTMBiregidora
de Mobilitat, Mercedes Vidal, va
llançar pilotes fora davant aquestes primeres acusacions. Va atribuir els sous de més de 200.000
euros cobrats per tres exdirectius
a la gestió de mandats anteriors i
els va qualificar de “totalment inapropiats”. Vidal va posar com a
exemple de la política del govern
actual la rebaixa del 40% en el sou

van aprovar per unanimitat iniciar
els tràmits per anul·lar aquesta
operació urbanística que afectava
les finques 13b-17 de Sant Pere
MésAlt.Estractavad’unavoluntat
política que no va anar acompanyada d’un document jurídic que
establís la manera de revertir
aquest pla. Ni el govern de Jordi
Hereu ni el de Xavier Trias, i ara
tampoc el d’Ada Colau, no han actuat per aconseguir aquesta
anul·lació. Tornar el planejament
a l’estat original és una tasca complexa i comportaria indemnitzacions milionàries, perquè no val el
mateix un solar qualificat com a
hotel que un de destinat a equipament. A més, a causa de les compensacions que es van fer en el seu
moment, suposaria la pèrdua de
metres quadrats destinats a equipaments, una operació que el Pla
General Metropolità no admet en
cap cas.
Veïns de Ciutat Vella i de la Federació d’Associació de Veïns de
Barcelona (Favb) han reclamat
moltes vegades d’executar el veto
a aquest projecte hoteler, potser
tement la situació que hi ha ara. La
sentència que exculpava Millet i
Montull i els responsables de la
cúpula d’Urbanisme ja va revoltar
les associacions, que a més van ser
condemnades a pagar les costes
judicials.

de PSC–ICV i ara amb el d’Ada Colau –va afegir–, no vam fitxar mai
cap càrrec polític per a aquesta
empresa”.
Alberto Fernández (PP) creu
que el govern de l’AMB, que presideix Ada Colau, ha de donar explicacions, i va recordar que les
propostes del PP per augmentar la
transparènciahanestatrebutjades
pels partits d’esquerres que la governen.
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Jassans, la quietud
mediterránea
∑ El Meam reinvindica al
escultor, fallecido en
2006, con la muestra
«La Grecia imaginada»
MARÍA GÜELL
BARCELONA

La escultura de Sant Jordi que luce en
el vestíbulo principal del Parlament de
Cataluña fue un encargo de Joan Rigol
a Josep Salvadó Jassans (1938-2006). Y
en la peana de la escultura de Lluís Millet del Palau de La Música también reconocemos la firma de Jassans. En el
décimo aniversario de su muerte, el
Meam (Museo Europeo de Arte Moderno) reivindica a este artista con la exposición «Jassans. La Grecia imaginada». Jorge Egea y Adrián Arnau, historiadores y escultores, han rastreado su
legado. «Hemos reunido cincuenta piezas para mostrar su filosofía y su creación», coinciden ambos comisarios.
El hilo conductor es su pasión por
Grecia, país al que nunca viajó por su
condición de profesor, que le tenía muy
atado a las clases. «Jassans veneraba el
arte griego sin caer en la copia –subraya Jorge Egea–. Y gran parte de su obra
está dedicada a la figura humana». Vivió sesenta y ocho años y dejó mucha
obra. «Hemos reunido esculturas de su
familia, de museos y de colecciones privadas». Nació en Alforja (Tarragona).
«Sus primeros pasos como artista fueron en Barcelona junto a al escultor Joan
Rebull, donde aprendió la técnica; durante su vida profesional mantuvo dos
talleres abiertos, uno en su pueblo natal y otro en el barrio barcelonés de Sarriá», explica Egea.
Si queremos ver a Jassans en faena
podemos buscar en «Youtube» un amplio reportaje que se emitió en el NODO
el 21 de abril de 1980 en el que el artista esculpe una mujer desnuda mientras
observa a una modelo. Las imágenes
fueron tomadas en la quietud de su ta-

ller y durante una exposición en la Sala
Parés de Barcelona. «Muy pocos escultores han tenido la suerte de exponer
su trabajo en la Sala Parés», destaca Jorge Egea.
Las mujeres son las protagonistas de
esta exposición que redescubre a Jassans e incluye algunos encargos como
el busto de Martín de Riquer, que pertenece a la Academia de las Letras Catalanas, o una réplica de «Al Vent» de
Reus, uno de los mejores ejemplos de
sus proyectos de gran formato del Baix
Camp. La quietud mediterránea y la intemporalidad viajan por toda su obra.

Una de las obras de Jassans expuestas en el Meam

ABC

Nuevo espacio en el Poblenou

Subirachs tendrá (por fin)
un museo en Barcelona
ABC BARCELONA

Falleció sin llegar a ver cómo toda la
obra que había estado reservando
daba vida a un nuevo museo pero ahora, coincidiendo con el que hubiese
sido su 90 aniversario, la familia del
escultor y artista Josep Maria Subirachs ultima los preparativos para
inaugurar el «Espai Subirachs». Se
trata de un nuevo espacio en el barrio
de Poblenou de Barcelona, el mismo
en el que nació en 1927, que abrirá sus
puertas el 27 de mayo con una retrospectiva de su obra.
Según declaraciones a Efe de la hija
del artista, Judit Subirachs-Burgaya,
la apertura de «Espai Subirachs» es
la principal iniciativa de la familia en
el año en el que el escultor, fallecido
en 2014, hubiera cumplido 90 años.
No será la única, ya que el próximo 9
de marzo se inaugurará en el Centre
Cultural Terrassa la retrospectiva «Figuracions i Abstraccions», con un total de 75 obras, a la que seguirán otras
dos nuevas exposiciones, a partir de

P.8

abril y mayo, en la Galería Eude de
Barcelona y en el Museo de la Pell de
Igualada, en donde se exhibirá obra
gráfica y esculturas.
En Barcelona, el nuevo espacio acogerá un centenar de las 300 obras que
Subirachs legó a su familia y que podrán verse en un local de unos 300
metros cuadrados en la pequeña calle Batista, muy cerca de la casa donde nació Subirachs. La hija del arquitecto recuerda que su padre murió
sin poder ver cumplido su sueño de
inaugurar un museo en el que mostrar las obras que fue atesorando durante su vida, después de que el proyecto impulsado por Caixa Penedès
se vira truncado con la crisis bancaria.
El objetivo de la familia es reivindicar la obra de Subirachs más allá
del conjunto de esculturas que creó
para la fachada de la Pasión de la Sagrada Familia, polémica obra que le
granjeó reconocimiento y detractores a partes iguales.Es por eso que los

Josep Maria Subirachs

EFE

tres hijos y una sobrina del artista se
han embarcado en este proyecto sin
que las instituciones hayan aportado un céntimo. «Será un espacio donde podremos enseñar y explicar a grupos, escuelas o a quien sea un centenar de obras, sobre todo escultura,
pintura y dibujo» de Subirachs, señala su hija.
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MitsubishiElectricAire Acondidonado
celebrasu Convenci6n
Anual
El pasado15 de diciembre la divisi6n de aire acondicionadode Mitsubishi
Electric Ilev6 a cabosu Convenci6n
Anualbajo el esl6gan"L~deres".
La jornadaten~acomoobjetivo fomentarla relaci6n entre todos los participantes y pot ello se organizaronactividadesen diferentes ubicacionesde Barcelona.
La primeraparte de la convenci6nse celebr6 en el Palaude la MSsicadondeel
PresidenteAshizawa
agradeci6el esfuerzode todos por alcanzarel liderazgo y el
Director GeneralPedroRuiz expusoa los asistentes la evoluci6ndel aSoas[como
los retos para 2017. Todoello acompa~ado
por un video motivacional que emocion6a m~sde una persona.
La segunda
actividad del dfa rue un maniquinchallenge.Pot tiltimo se realiz5 unaactividad de teambuilding conuna
pastelerode reconocidoprestigio y que hizo participar a todosen la elaboraci(~nde turrones y bombones.
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Trump contraataca
El president dels Estats Units,
Donald Trump, ha firmat una
nova ordre per impedir l’entrada de refugiats musulmans amb
la intenció de corregir l’anterior, un veritable nyap jurídic
vetat per la justícia. PÀGINA 6
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Els temes del dia

Por de les crítiques

La multa a Renfe per evitar
la competència al seu sector,
i la futura prohibició de circular
per Barcelona per als vehicles
més antics. PÀGINA 22

Les polèmiques declaracions
realitzades per una actriu secundària del film El guardián
invisible en un programa humorístic de la televisió autonòmica
basca han portat la productora
de la pel·lícula a emetre un
comunicat desmarcant-se
completament d’aquests comentaris, en els quals es criticava l’himne i el caràcter dels
espanyols. PÀGINA 36

OPINIÓ

L’origen de Trump
Fèlix Riera mostra els vincles
entre el pensament de Trump i
l’herència totalitària europea a
través de l’extrema dreta francesa: “Connexions totalitàries
de mags que han desenvolupat
el prodigiós truc de convertir
en resposta política la seva visió
ultra allunyada de qualsevol
intent d’empatia cap als problemes dels altres. Connexions
totalitàries en les quals també
ha quedat atrapat, en bona part,
el món intel·lectual europeu,
quan Samuel Huntington el va
seduir amb el seu Xoc de civilitzacions”. PÀGINA 23

POLÍTICA

L’hora del secundari

TENDÈNCIES

Jordi Montull declararà demà
en el judici pel cas del Palau de
la Música, on assenyalarà Fèlix
Millet com a responsable de la
trama corrupta. PÀGINA 15

Sense comptar el temps dedicat
al telèfon mòbil, els adolescents
passen dues hores diàries
davant d’una pantalla. PÀGINA 31

Fixació adolescent

De festa
per Mataró
L’Ajuntament de Mataró
considera positiva l’oferta
nocturna del polígon de Pla
d’en Boet, que cada cap de
setmana concentra, després
de fer botellot, més de
30.000 joves, però vol gravar
amb noves taxes l’activitat
de la vintena de discoteques,
bars i sales de festa que es
concentren a l’espai.

Feminisme
al descobert
Emma Watson
es defensa de
les crítiques
per haver-se
fotografiat
amb els pits a
la vista en un
reportatge de
Vanity Fair.

ESPORTS

Agressió impune
Un seguidor del PSG que va ser
apunyalat a Barcelona quan va
anar a l’estadi per animar el seu
equip el 2014 denuncia que
l’agressor no ha estat detingut i
que el FC Barcelona no ha mostrat cap interès per ell. PÀGINA 48
ECONOMIA

Més temps per pactar
El Govern central es planteja
endarrerir una setmana l’aprovació de la nova normativa per
al sector de l’estiba portuària a
fi que treballadors i patronal
arribin a un acord a l’empara
de la Unió Europea. PÀGINA 56

PEL FORAT DEL PANY

PENSEM QUE...

Un lacònic Romeva

Les formes i el fons

R

J

aül Romeva no tenia ahir cap interès a parlar del
referèndum català. El conseller d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència va viatjar
a Roma per presentar l’exposició Catalogna bombardata,
sobre els atacs de l’aviació feixista italiana durant la Guerra Civil. En l’acte, celebrat a la biblioteca de la Cambra de
Diputats, Romeva es va queixar de “l’amnèsia que encara
afligeix la societat espanyola” i va reivindicar la memòria
històrica. Va al·ludir a les “eleccions decisives” que hi
haurà aquest any a Holanda, França i Alemanya, però no
va dir ni una paraula del referèndum d’independència que
tan prioritari sembla per al Govern. Tenia l’oportunitat
d’internacionalitzar la qüestió i no ho va fer. Després,
davant la premsa, va tornar a esquivar una pregunta sobre
el referèndum. Era a Roma per l’exposició. Punt. Segons
Romeva, al Govern estan “molt obsessionats a reflexionar
sobre la memòria, els valors democràtics i els valors republicans” de cara a la “reinvenció europea”.

osep Rull, conseller del Territori, l’encerta quan
demana que es cuidin les formes en la política catalana. En particular, després del dictamen del Consell
de Garanties Estatutàries que va advertir que la disposició
sobre el referèndum de la llei de pressupostos és contrària
a la Constitució i l’Estatut. Rull, com Xavier Domènech,
líder d’En Comú Podem, creu que saltar-se les lleis –per
no fer un pas enrere, com demana la CUP– pot equivaler
a un pas en fals. Aquesta prudència, majoritària entre els
catalans, coexisteix amb el discurs dels qui creuen irrenunciable la independència tot d’una, tot i sense suports
suficients, i no contents amb això verbalitzen ja sense
embuts els possibles efectes d’una ruptura així. Per exemple, el republicà Jordi Orobitg, diputat de Junts pel Sí,
que ha dit que la hipotètica transició a la república catalana no serà “necessàriament pacífica”. Aquest és un guió
del viatge a la independència diferent del difós fins ara.
I mereix rectificació, perquè és inadmissible.
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L’antic número dos del Palau exculparà
demà la seva filla del saqueig de la institució

Montull, actor
secundari
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

T

otes les grans pel·lícules
tenen un actor secundari
rellevant: aquell personatge que realça el paper
del protagonista elevant-lo al cim
de l’art. Què se n’hauria fet de Bogart a Casablanca sense Claude
Rains? I el gran drama del secundari és que es passa la vida esperant el
paper de la seva vida. Doncs bé, en
la trama del Palau de la Música

L’acusat atribueix
tot el protagonisme
a Millet i posa fi al duo
inseparable que va
formar amb el seu excap
també hi ha actors de repartiment, i
un en especial que ara, arribat el judici, no vol ser el galant: Jordi Montull. Demà, en el seu testimoni davant el tribunal, atribuirà tot el protagonisme a l’home amb qui va
treballar durant anys, Fèlix Millet;
es desmarcarà de la desviació de

fons a CDC i exculparà la seva filla
Gemma de totes les martingales
que hi va haver.
L’any 1981 Fèlix Millet va arribar
a la presidència del Palau de la Música. Poc després va fitxar Jordi
Montull (Barcelona, 1942), a qui
havia conegut com a intermediari
en negocis immobiliaris. Va ser el
director administratiu i el número
dos de la jerarquia a l’entitat. Malgrat la seva rellevància al Palau,
amb tot el que això significava,
Montullerauncognomanònimper
al gran públic fins que la Fiscalia
Anticorrupció va iniciar la seva investigació el 2009. A partir d’aquell
moment, Millet i Montull van ser
un duo inseparable per als mitjans
de comunicació; i les acusacions es
repartien entre els dos, encara que
en la qualificació de la Fiscalia se li
atribueix menys participació en les
comissions i la desviació de fons
perpetrats a la institució: un 80%
per al principal i un 20% per al secundari.
Al llarg de vuit anys han corregut
lamateixasort,ihanmantingutuna
actitud semblant davant els tribunals: només van reconèixer inicialment haver agafat fons per a obres
particulars, viatges i casaments. Ai-

ANA JIMÉNEZ

Jordi Montull amb el seu advocat, Jordi Pina

xò fins la setmana passada, quan es
va saber que Jordi Montull i la seva
filla Gemma havien pactat amb la
Fiscalia: confessarien el desviament de fons cap a CDC i ella aconseguiria una substancial reducció
delapena.Unasorpresa?Doncsca-

P.11

lia esperar una cosa així. Per què?
Doncs per una cosa tan humana
com que el fiscal exigia 26 anys de
presó per a Gemma Montull, i les
probabilitats d’una condemna no
són menyspreables.
Aquest pas ha agafat a contrapeu

CDC,peròtambéelseuexcompany
Millet, que en aquest moment sembla fora de joc. Perquè, a més, els
Montull asseguren que l’expresident del Palau s’ha emportat molts
més diners que no es pensava al
principi. Demà Gemma Montull
(exdirectora financera) pujarà a
l’estradaperdenunciarelsactesdel
seu antic cap suprem i també per
reconèixer les trobades amb l’extresorer de CDC i administrador de
la fundació CatDem, Daniel Osàcar, amb qui comparteix el banc
dels acusats. Després serà el torn
del seu pare, Jordi, que va avançar
el que farà a TV3: “Quan la meva filla declari, jo ratificaré el que ella
digui, perquè ella dirà la veritat”.
També va exculpar completament
Gemma Montull, de qui va dir que
va arribar al Palau quan “la cosa ja
estava feta”. Segons el seu relat, ni
tenia firma ni tocava diners.
Caldrà veure si Jordi Montull
adorna el seu testimoni amb alguna
de les frases que l’han fet popular al
llarg del procés. Per exemple, quan
va ser citat a declarar per frau fiscal
al Palau, va exposar: “Tampoc he
matat Kennedy!”.Fa uns dies,mentre transitava per les feixugues sessions de les qüestions prèvies del
judici, va comentar: “La setmana
que ve serà més divertida”.
Demà Gemma i Jordi Montull i
Fèlix Millet compareixeran davant
de l’Audiència de Barcelona. Gemma es desvincularà de les pràctiques corruptes al Palau; el seu pare
li donarà suport i, en aquests moments, ningú no sap del cert què farà Millet. Però una cosa és clara: ja
no van plegats. Totes les grans
pel·lículestenenunactorsecundari
de luxe, però en aquesta Jordi
Montull s’estima més ser Karl Malden que Marlon Brando.
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El judici del ‘cas Palau’

LLL
RICARD CUGAT / JULIO CARBÓ

INDAGACIONS PARLAMENTÀRIES 3 A l’esquerra, Pere Bosch (ERC) intervé en la ‘comissió Palau’ en presència dels convergents Jordi Turull i Francesc Homs. A la dreta, a dalt, Maria
Àngels Cabasés (ERC) mostra un gràfic que resumeix el presumpte entramat de Millet. I a sota, tots els diputats d’aquella comissió de la investigació, el juny del 2010.

Quan Esquerra fustigava CDC
Els republicans, ara de perfil, van ser els més bel·ligerants en la comissió d’investigació de l’espoli del Palau
JOSÉ RICO
BARCELONA

El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià,
va deixar entreveure ahir que el
desenvolupament del judici del
cas Palau i les anunciades revela·
cions d’alguns acusats, que hau·
rien d’aportar llum sobre una pre·
sumpta trama de finançament il·
legal de CDC, no suposaran en cap
cas el final de l’actual Govern i, per
tant, de la legislatura. L’aliança de
Junts pel Sí està blindada fins al re·
ferèndum, informa Xabi Barrena.
No obstant, el juliol del 2010,
el portaveu republicà a la comis·
sió d’investigació del cas Palau, Pere
Bosch, arribava a la conclusió se·

güent sobre CDC: «Un partit que aspira a governar no només ha de tenir les mans lliures, també les ha de
tenir netes [...] La comissió ha dibuixat clarament una trama de finançament irregular de CiU».
Bosch i la seva companya de ban·
cada Maria Àngels Cabasés van ser
durant els dos mesos que va durar
la comissió, en els inicis del tripar·
tit, els autèntics flagells de CDC. Van
intentar acorralar·ne els dirigents
amb les seves preguntes sobre les co·
incidències «al cèntim» entre les sor·
tides de diners de Ferrovial i les en·
trades a la fundació Trias Fargas (ac·
tual CatDem), amb el Palau com a
estació intermèdia.

«Les proves són presents a cada racó del Palau de la Música [...] Es
tracta de dues trames: la trama d’enriquiment personal i la trama de desviament de recursos. Dues trames
que es van retroalimentar durant
anys i anys». Amb aquesta demoli·
dora conclusió llegida per Bosch co·
mençava un vídeo resum de la co·
missió d’investigació, titulat La veritat de cas Palau, elaborat per aquella
ERC del 2010, prèvia a l’arribada
d’Oriol Junqueras, que es va dedicar
durant mesos a fer enrojolar CDC.
Aquest vídeo i uns tríptics infor·
matius van formar part d’un cicle
de conferències amb les quals els
republicans van difondre per tot

"/6/$*40'*$*"-4
Ajuntament de Rubí
Anunci
SSTT.DC.map
Per haver-se adoptat, en la Junta de Govern
Local del dia 29 de novembre de 2016, l’acord
d’aprovació definitiva del “Sector H “Els Nius”.
Canvi de sistema d’actuació urbanística de
compensació bàsica a reparcel·lació en la
modalitat de cooperació”, de conformitat amb
l’art. 119.2.a) del Decret legislatiu 1/2010, de
3 d’agost pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya, es fa pública
dita aprovació.
D’acord amb el que preceptua l’article 123 i
els següents de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre,
de procediment administratiu comú, contra
aquest acte, que esgota la via administrativa,
es podrà interposar, potestativament, recurs de
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes o bé recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el
termini de dos mesos, en ambdós casos des de
l’endemà de l’última publicació d’aquest anunci

al BOP, al tauler d’edictes de la corporació i a un
diari d’àmbit supramunicipal.
Rubí, 16 de febrer de 2017
La Secretària general,
Marta Cuesta García

Agència Catalana de l’Aigua
Anunci
D'informació pública del projecte per a les
actuacions de millora de l'explotació de la
bassa d'infiltració de Sant Vicenç dels Horts, als
termes municipals de Sant Vicenç dels Horts i
Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) (clau
LME.00038/01.P).
L'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant la
Resolució de 13 de febrer del 2017 i en compliment de les disposicions vigents, ha acordat
l’obertura d’un període d’exposició pública als
efectes d'examen, rectificació i presentació de
reclamacions del projecte per a les actuacions
de millora de l'explotació de la bassa d'infiltració
de Sant Vicenç dels Horts, als termes municipals
de Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de
Cervelló (Baix Llobregat), el qual resta a disposició del públic durant un termini d'un mes,

a comptar del dia de la publicació d'aquest
Anunci en el DOGC, en hores d'oficina, a les
dependències següents:
Agència Catalana de l'Aigua, carrer Provença,
204-208, 08036 Barcelona.
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Plaça
de la Vila, 1, 08620 Sant Vicenç dels Horts.
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
Pau Casals, 26-34, 08690 Santa Coloma de
Cervelló.
També es podrà consultar la relació a la web
de l’Agència Catalana de l’Aigua a la següent
adreça: http://aca-web.gencat.cat/aca/projectesobresip
Dins d'aquest termini, els particulars, les
entitats i els organismes afectats per l'execució
de les obres projectades poden presentar a les dependències indicades els escrits
d’al·legacions que considerin pertinents en relació amb el traçat, les característiques i l'objecte
del projecte, i en qualsevol de les formes que
preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
Silvia Esteve Garcia
Cap del Departament de Gestió Administrativa
Barcelona, 28 de febrer del 2017
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Gordó hauria
pressionat Repsol
perquè donés
30.000 euros
33 La Guàrdia Civil insisteix en la

implicació de l’exconseller de
Justícia Germà Gordó en el cas
3%. Segons va avançar la Cadena
Ser, l’actual diputat del PDECat figurava com a mediador o aconseguidor, juntament a l’extresorer
de CDC Andreu Viloca, per permetre l’accés d’empreses privades a licitacions públiques en alguns casos irregulars. El document entregat al jutge, que detalla
19 adjudicacions fraudulentes del
2010 al 2015, explica per exemple
que Gordó va pressionar directius
de Repsol per aconseguir que
fessin una donació de 30.000 euros al partit. Consultat sobre la
qüestió, Gordó va negar els fets.
33 Per una altra part, l’exdirec-

tor del Palau de la Música, Jordi
Montull, va parlar ahir a TV-3 per
afirmar que tot l’entramat corrupte «ja estava en funcionament»
abans que ell arribés a l’entitat.
També va parlar Millet, a través
d’una gravació que va entregar a
El Punt Avui. Admet que «es va
equivocar» amb l’espoli, però allega que sempre va rebre l’aprovació dels seus actes per part de
les administracions: «Quan deia
‘vull fer tal o tal altra cosa’, tothom
em deia que sí». H

Catalunya les «connexions» entre
Millet i CDC. Aquella campanya es
va batejar amb l’epígraf Gent honesta a la política, a fi de subratllar que
«no tots els polítics són iguals» i
qüestionar l’honradesa dels diri·
gents de CDC. El llavors número
dos de Mas, Oriol Pujol, es va do·
nar per al·ludit i va advertir a ERC
que amb tota aquella ofensiva esta·
va actuant com un «piròman» i que
podia acabar «abrasat per les sevees flames».

Pràctiques dictatorials
En la comissió es van viure mo·
ments tensos entre convergents i
republicans. El portaveu de CiU,
Jordi Turull, va acusar el tripartit
de pràctiques dictatorials: «Això
s’ha convertit en un tribunal polític d’altres èpoques». I Felip Puig i
Pere Macias, que van comparèixer
com a exconsellers d’Obres Públi·
ques, es van escapolir de la pressió
de Bosch i Cabasés equiparant·ne
l’actitud amb el Tribunal d’Ordre
Públic franquista, el maccarthis·
me, el Comitè de Salvació Pública
de Robespierre i la Inquisició.
Puigcercós va arribar a acusar
CDC d’«emportar-se’n» 5,8 milions
del Palau i el seu llavors número
dos, Joan Ridao, va reblar: «El president Maragall es va quedar curt
quan va dir que el problema era el
3%, perquè sembla que és del 4%
[...] Jordi Pujol va guanyar l’èpica al
Palau de la Música [pels Fets del Pa·
lau] i ara Mas està a punt de perdre
l’ètica si no dona explicacions. Ningú rep diners a canvi de res». H
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iuen que comença el judici del cas Palau i el que
se m’ocorre és enviar
una fraternal abraçada a
Jesús Albalat i al que va
ser el meu equip a El Matí de Catalunya
Ràdio. La meva etapa com a director
del programa va començar dies després de veure com els Mossos entraven al Palau i Millet es ficava dins d’un
Mercedes, protegint-se amb un paraigua dels flaixos de la premsa. Millet
sempre ha tingut paraigua. Durant
anys va portar doble comptabilitat a
les tres institucions que controlava
–l’Orfeó Català, el Palau i la Fundació
del Palau– mentre desapareixien diners. El paraigua va evitar que les sospites i les denúncies anònimes quedessin sense investigar. Vivíem en
l’oasi català i tant el 3% verbalitzat

Al contraatac
Manel Fuentes

Millet
i la pluja

per Maragall al Parlament com la possible corrupció del Palau eren considerats miratges per gairebé tothom.
Millet també va tenir sort que li instruís el cas Juli Solaz, de qui Santi Vidal
(llavors jutge) va explicar que li deien
«cargol» per la seva lentitud. El paraigua també va funcionar quan va evitar la presó provisional que alguns demanaven per risc de destrucció de
proves, com al final sembla que hauria pogut succeir.
Vagin a l’hemeroteca d’aquest diari i vegin les fotos d’un empleat sortint del Palau amb bosses després de
l’escorcoll i deixant-les en un pis de
Montull, d’on van desaparèixer. Diuen que Montull ofereix ara al fiscal delatar, amb proves, Convergència com a presumpta beneficiària de
part del botí. El mateix que junta-

ment amb Millet va firmar una confessió que avui s’intueix del tot insuficient i evidentment menys sentida
que l’amor de pagament. Recordo
aquells dies de ràdio. Quan me’n
vaig fer càrrec, El Matí de Catalunya Ràdio era la tercera opció per als oients,
i al cap de tres mesos ens vam situar
líders i ho vam ser dos anys seguits.
Això sí, el director de llavors, incomprensiblement, no volia fer bandera de l’èxit i em va arribar a suggerir
que potser parlàvem massa del cas.
No va ser l’únic. ¿De nou, el paraigua? Jordi Évole em sol demanar que
escrigui un llibre sobre el que va passar, i potser aquest dia està pròxim.
O sigui que, ¡Jordi, ves-te preparant
per fer el pròleg! Recordo que llavors
la ràdio pública i EL PERIÓDICO marcaven la línia. Sense por. Amb rigor.

de Catalunya

elPeriódico

Avui, m’honra escriure a les mateixes pàgines que Albalat, un periodista amb majúscules i sense subratllats
que ens ha dignificat col·lectivament
juntament amb María Jesús Ibáñez i
Guillem Sànchez destapant el cas Maristes. Jesús, et trobo a faltar.
Diuen que comença el cas Palau, i
tant de bo fos cert. Hi va haver molts
diners públics allà. Especialment a la
fundació. Les institucions pagaven
i part dels diners no van arribar on
havien d’arribar. Benvolgut Jesús,
¿quins són els deures i els drets dels
patrons de les fundacions? Els més de
34 milions comptabilitzats com a espoliats, ¿qui els retornarà? I si no és així, ¿a qui li passarà alguna cosa i a qui
no? Vaig deixar El Matí fa més de tres
anys. Ha plogut molt des d’aleshores.
I jo no he tingut mai paraigua. H
13706
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«Potser s’ha de fer les
paus amb els incendis»

ració però lligades als efectes del canvi climàtic a escala continental. Aquesta és la
diferència. Al tornar vaig dir: «D’acord, el
que he vist va més enllà».

JOAN PUIG

–Expliqui’m: ¿quines circumstàncies
han de donar-se perquè es produeixi un
d’aquests nous incendis?
–En resum, una sequera de llarga durada,
un clima extrem i una fenologia o estat
concret de la vegetació. Aquest és un avantatge d’haver estat a Xile, que ens ha permès definir aquesta alineació de factors.
Naturalment, el meu deure ara és aplicar
aquest coneixement a la meva zona.
–¿Aquí? ¿Es podria donar un incendi així?
–És una opció. L’hi ensenyo al mapa. ¿Ho
veu? Tota aquesta massa forestal del Prepirineu, des de Navarra fins a Girona; és
una massa forestal contínua, cosa que no
passava des de l’època romana. És una zona que històricament no ha sigut afectada
pel foc, però on l’activitat econòmica mantenia la discontinuïtat del paisatge.
–¿I ara?
–Ara no hi ha activitat econòmica. L’única
activitat que hi ha allà és el turisme.
–Llavors seria possible.
–És una possibilitat, però hem de deixar de
mirar a escala comarcal, perquè el cert...
Aquí es veu molt bé: és que hi ha tot un ecosistema amb problemes de salut.
–¿Com es lluita contra això?
–Cal adaptar-s’hi. Una possible solució és
fer les paus amb els incendis.

De Xile va tornar amb una foto: del dia en
què va estar en un Consell de Ministres. «No
havia vist mai una taula tan brillant», recorda Marc Castellnou, cap dels Grups de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF) dels
bombers de la Generalitat, analista d’incendis i integrant de l’equip de 14 professionals
que va enviar fa unes setmanes la UE per assessorar el Govern xilè en els temes referents
a gestió de focs, en el marc d’una crisi sense
precedents al país sud-americà. Castellnou
va tornar d’allà amb una hipòtesi: que els
focs de Xile no tenien precedents, en general. Enlloc.
–¿Què vol dir?
–L’hi explico: com vostè sap, es parla de generacions d’incendis, i últimament es parla

molt de la cinquena generació d’incendis:
aquelles tempestes de foc l’existència de les
quals està vinculada al canvi climàtic.
–¿Per exemple?
–Doncs per exemple Austràlia el 2009,
Grècia el 2007, Portugal el 2003 o el Canadà
el 2016. Són incendis caracteritzats entre altres coses per la simultaneïtat de grans focs
en una mateixa zona geogràfica. El que passa és que tenim la teoria que Xile ha inaugurat la sisena generació.
–¿Per què? ¿En què es basa?
–Que consti que l’informe encara no està
acabat, i que som un equip de 14. Però el que
li puc dir és que a Xile ens trobem amb situacions pròpies d’incendis de cinquena gene-
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Marc
Castellnou

El cap dels GRAF acaba
de tornar de Xile amb la
notícia que ha vist el que
sembla ser una nova
generació d’incendis.

PER

Mauricio
Bernal

–¿És a dir?
–Que potser s’ha d’aprendre a conviure
amb els petits per evitar els grans incendis.
Que potser s’ha d’entendre que el foc de baixa intensitat és una vacuna contra el d’alta
intensitat, i que permet modelar el paisatge per evitar aquests grans focs; és un foc
que pot actuar segons el que estigui planificat, i això és bo. El foc descontrolat no és
bo per a ningú.
–He vist el seu currículum. He vist que s’ha
format per comprendre això, el foc. ¿Ho
sabia des de petit, que seria bomber?
–Jo no vaig decidir mai ser bomber. El que
passa és que vaig néixer en una terra de
foc, a la vall de l’Ebre. No recordo caminar
per un bosc, sempre caminava per un bosc
cremat. El meu primer incendi va ser als 9
anys, havia de portar menjar als que l’estaven apagant. H
gentecorriente@elperiodico.com

“ni perd ni guanya autonomia” amb la renovació del
pacte, que l’executiva dels
socialistes catalans aprovava ahir per unanimitat.
De fet, sembla que el PSOE
i el PSC no interpreten
igual determinades parts
de l’acord o no hi posen el
7 Marzo, 2017
mateix accent.

tica dels socialistes en els cionals o plurinacionals en
què ambdós partits tenen
assumptes de naturalesa
PAÍS:oEspaña
rellevància constitucio- punts de vista diferents i
nal”, així com enPÁGINAS:
aquells només
12 s’explicita la “determinació
comuna”
que afecten tot l’Estat.
TARIFA: 1916
€ per un estat fed’apostar
deral per garantir la “coheSense definició nacional
28%
sióCM²
social-i territorial
a EsPerò també s’hi ÁREA:
afegeix 300
que correspon al PSC la panya i Catalunya”. Pel
“definició de la posició po- que fa a la governabilitat

la investidura del presi- ment, el PSC va discrepar i
va decidir desacatar la dedent del
govern”. Si el PSC
FRECUENCIA:
Diario
acata aquest compromís, cisió.
Quin pot ser el resultat
no podrà
en el futur
votar
O.J.D.:
23138
de manera oposada al d’una nova discrepància
117000
PSOEE.G.M.:
com va fer
en la in- profunda no es preveu. “El
vestidura de Mariano Ra- document no es fa per preSECCIÓN:
NACIONAL
joy. Però els mateixos
so- veure discrepàncies”, afircialistes catalans recor- mava ahir Illa, sinó per
den que ja va ser al si del “prevenir, evitar i resoldre

ran en un cens específic si
no mostren la seva voluntat explícita de no votar. El
president de la gestora del
PSOE, Javier Fernández, i
el primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, reblaran avui al migdia l’acord a
Madrid per girar full a la
crisi de relació. ■

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

Lluís Falgàs

OPINIÓ

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

Setmana divertida

J

ordi Montull avisava: “Aquesta
setmana ens divertirem.” Lamentable advertència d’un
personatge més que qüestionat
per l’afer del Palau. Tot fa pensar
que la seva diversió serà quan
s’avingui a coincidir amb el fiscal,
que assegura que el Palau de la
Música canalitzava aportacions
per satisfer adjudicacions d’obres
públiques. Les constructores pa-

gaven un 4% de comissió: un
1,5% per a Millet i per a Montull, i
el 2,5% restant per a Convergència Democràtica. Versió que tot
indica que refermarà demà el mateix Jordi Montull mitjançant la
seva filla Gemma. El divertiment
al qual es refereix Montull podria
ser a l’hora de facilitar noms de
personatges de CDC que presumptament feien d’intermedia-

ris, al marge de l’extresorer, Daniel Osaca.
Un divertiment ben malèvol.
Segons aquesta versió, Millet i
Montull robaven per a ells i per a
un partit. Un expert en la matèria
deia que hi ha diverses modalitats de robament. Els que roben
per a ells, com ara Luis Roldán;
els que roben només per al partit,
per exemple el cas Filesa, i els
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que presumptament roben per a
ells i per al partit. Aquests darrers
són els més perillosos, ja que tenen informació per engegar el
ventilador, que probablement serà el que faran Millet i Montull. Un
ventilador que atacarà una CDC
que mai ha fet foc nou dels temes
de corrupció. Malgrat les bones
intencions que tenen els actuals
directius –Puigdemont, Pascal,

Bonvehí, etc.–, que han canviat
algunes cares, de seu, d’anagrames... De tot, per intentar fer una
neteja de la corrupció que està
als jutjats. Una corrupció que es
farà més visible quan el jutge dicti
sentència, que no voldrà dir que
s’acabi un model d’obra pública
inutilitzada. Alcaldes constructors
i tot un seguit de trampes que
s’han resguardat sota el paraigua
de les legalitats que dona la democràcia. Que poc divertit és haver d’escoltar com a consol que
“tots els partits fan el mateix”...
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Montull sosté
que l’entramat
del Palau existia
abans d’ell
a L’exgerent manté que ja es desviaven
diners abans que fos contractat
a Demà declararan els tres acusats

r la mostra ahir a la biblioteca del Congrés dels Diputats italià ■ EP

ya
dejada

rs, Romeva, presenta a Roma una mostra
ontra la població civil PÚBLIC · Més de
sició en altres 43 localitats italianes

ats italià va ser el marc
ntació de la mostra Cambardata –Catalunya
ada–, impulsada pel
Democràtic de la Geneue ja ha visitat, amb èxit
diverses ciutats italianes
ribar a la capital. En conxhibit en 43 altres locanes i l’han vist més de
sones. En la inaugura——————————————————————————————

d’un voluntari italià
quista va dir,
nada, que la mostra
reparació històrica
——————————————————————————————

i va intervenir el conseExteriors del govern caRomeva; el diputat i sePartit Demòcrata romà,
coli; un representant de
Laci, i tres portaveus
ons antifeixistes.
mai no ha demanat perdó
talà per aquells bombarafirmar el representant
l’associació antifeixista
ars dels voluntaris itaan lluitar contra Franco
uerra. “Per això és tan
aquesta mostra i, sobre-

tot, que es presenti en seu institucional, perquè Itàlia ha d’assumir
les seves responsabilitats”, hi va
afegir.
El conseller Romeva va recordar que “Catalunya sempre ha estat al costat dels valors republicans, la llibertat i la democràcia” i
va posar èmfasi en la vergonya dels
milers de desapareguts de la Guerra Civil que continuen sense sepultura. Així, va explicar que l’objectiu de la mostra és “combatre l’amnèsia, per una qüestió de dignitat”.
“Nosaltres també hem sigut exiliats, com els que avui fugen de Síria”, va puntualitzar, i va clamar
contra la passivitat de la Unió Europea davant d’aquest drama.
Entre el públic hi havia Rossana
Platone, filla d’un voluntari italià
de la Guerra Civil espanyola. Platone va explicar a El Punt Avui que,
pels descendents dels que van lluitar contra Franco, aquesta mostra
significa una gran victòria. “Bona
part dels que van sobreviure van
dirigir després la Resistència italiana i, malgrat tot, no han estat
mai homenatjats”, va subratllar. I
amb emoció va agrair que l’exposició hagi servit no només d’exercici
de memòria, sinó també de reparació històrica. ■

Jordi Montull i el seu advocat Jordi Pina, a la Ciutat de la
Justícia de l’Hospitalet, dimecres passat ■ EFE

Redacció
BARCELONA

Després que l’expresident
i lladre confés del Palau de
la Música Catalana, Fèlix
Millet, expliqués ahir a
través d’aquest diari que
l’ex-director administratiu Jordi Montull portava
el control de totes les
obres i que ell i la seva filla
Gemma, ex-directora financera, eren els que coneixien al detall tot l’entramat financer, Montull
va reaccionar de manera
contundent dient que l’entramat financer del Palau
ja funcionava quan ell i la
seva filla hi van arribar.
A més de comentar que
ratificarà el que declari la
seva filla i l’exculparà,
Montull va explicar a TV3
que “ella no tenia firma ni
remenava cap diner”. Va
precisar que havia arribat
al Palau tres anys abans
que esclatés l’escàndol:
“Tot això ja estava en marxa i va voler arreglar-ho.”
La llavors mà dreta de
Millet va indicar que actualment no tenen una relació tan estreta i que no va
més enllà de preguntar-li
per la seva salut. Les
declaracions de Millet a
aquest diari i de Montull a
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TV3 arriben quan per demà està previst que tots
dos –que s’enfronten a una
possible pena de 27 anys i
mig de presó per l’espoli de
la institució cultural–, i
també Gemma Montull,
declarin davant del tribunal que els jutja pel cas Palau. Es podria confirmar
un pacte amb la fiscalia
perquè Montull expliqui el
suposat finançament il·legal de CDC a través del Pa-

La frase

—————————————————————————————————

“No és cert que a
Millet tothom li digués
que sí a tot. No és
cert”
Josep Bargalló

CONSELLER EN CAP I CONSELLER
PRIMER ENTRE EL FEBRER DEL 2004 I
EL MAIG DEL 2016

lau de la Música a canvi de
rebaixar la pena per a la seva filla i evitar la presó.
També en reacció a les
paraules de Millet d’ahir a
El Punt Avui, Josep Bargalló va publicar una piulada:
“No és cert que a Millet tothom li digués que sí a tot.
No és cert.” Bargalló va ser
conseller en cap i conseller
primer entre el febrer del
2004 i el maig del 2016. ■
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Los Montull dirán
«toda la verdad
sobre el tema»
∑ El exdirector del Palau
confirma de forma
implícita el pacto para
incriminar a CDC
À. G.
BARCELONA

Del juicio del caso Palau al juicio por
las mordidas de CDC. La vista oral sobre el expolio del Palau de la Música,
que se reemprende mañana, puede dar
un vuelco definitivo si se confirma el
pacto entre la Fiscalía y dos de los principales encausados, el exdirector administrativo Jordi Montull, y su hija,
la exresponsable de finanzas de la institución Gemma Montull. Ambos buscarían un mejor trato a cambio de incriminar a CDC en el cobro de comisiones por la adjudicación de obra
pública.
Fuentes judiciales señalan que el
pacto estaría prácticamente cerrado,
algo que de manera implítica vino a
reconocer ayer el propio Montull. Éste,
que la semana pasada ya dijo que a
partir del miércoles todo «será más divertido», aseguró ayer que su hija está
dispuesta, vino a decir, a tirar de la
manta: «Cuando mi hija declare, yo ratificaré lo que ella diga, porque ella
dirá la verdad, la verdad de todo el
tema». Según lo anunciado, Gemma
Montull comparecerá primero ante el
tribunal, en una declaración que se se
prevé que señale a CDC como responsable del cobro de comisiones, mientras que su padre lo haría a continuación para ratificar sus afirmaciones.
Está por ver si la declaración se limita a confirmar la responsabilidad del
también imputado Daniel Osàcar, extesorero de Convergència, o si del interrogatorio se deducen más nombre
del partido implicados.

que conformaron Millet y Montull ya
no es tal. No hay una estrategia de defensa conjunta.
El propio Montull lo reconocía al
apuntar que «no sabe qué hará» su excolega. «Yo hablo con él: ¿cómo te encuentras, cómo estás? Pero no puedo
responder por él, porque yo llegué allí
y ya estaba el asunto hecho», añadió
a modo de declaración exculpatoria.
Ciertamente, y según se mire, en el juicio del Palau mañana comienza lo «divertido», algo preocupante para CDC.

Jordi Montull y su hija Gemma han llegado a un pacto con el fiscal

Disfruta de una colección única y restaurada
con los 159 billetes de peseta emitidos,
que marcaron nuestra historia.

«Esto estaba en marcha»
Con este movimiento, se confía en que
la Fiscalía acepte rebajar la pena que
solicita ahora para Gemma Montull,
26 años, por otra que no implique la
entrada en prisión. En declaraciones
a TV3, su padre insistió en la inocencia de su hija: «No tenía ni firma, no
tocaba dinero alguno. Había entrado
en el Palau hacía tres años, cuando
esto estaba en marcha y lo que quiso
fue arreglarlo», añadió. «Yo supongo
que los datos que ella tenga los querrá decir y querrá decir la verdad. Aquí
lo que estamos es con la verdad, nada
más», añadió.
Si el pacto entre los Montull y la Fiscalía se cree ya cerrado, se desconoce
si el otro gran implicado, Fèlix Millet,
irá en la misma dirección. Lo que sí se
conoce es que el equipo para saquear

Impresos en
papel moneda
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Montull exculpa a su hija y dice que
cuando llegó «estaba todo hecho»
Asegura que en las declaraciones de ambos «dirán la verdad de todo» del polémico caso del Palau
Joan PLANES- Barcelona

Ni ayer ni hoy hay sesiones del
juicio por el caso Palau, pero las
novedades no cesan sobre el expolio de las cuentas de la emblemática entidad. En teoría, desde
el jueves no había nuevas sesiones, pero no han faltado nuevos
movimientos en una trama de la
que casi cada día hay detalles. En
las últimas horas, los dos protagonistas han sido precisamente
los dos principales acusados por
el desfalco, el ex presidente del
Palau Fèlix Millet y su ex brazo
derecho y ex director administrativo, Jordi Montull. Ambos afrontan unas posibles penas de 27
años de cárcel, por petición de la
Fiscalía.
Aunque no estaba prevista ninguna declaración pública por
parte de los dos, ambos decidieron hablar. Montull anunció a lo
grande que el juicio «será más
divertido esta semana», a la vez
que señaló que quiere denunciar
a altos cargos de la antigua CDC a
cambio de que se rebaje la pena
para su hija, , la ex directora financiera, Gemma Montull, de 26
añosa dos, por lo que no ingresaría en la cárcel.

todo el tema», afirmó la antigua
mano derecha de Millet. Montull
insistió en que su hija «no tenía ni
firma, no tocaba dinero alguno».
«Había entrado en el Palau hacia
tres años, cuando estaba en mar-

MILLET FILTRA UN
AUDIO Y DEFIENDE SU
GESTIÓN FRENTE A LAS
CUENTAS DEL PALAU
DE LA MÚSICA

cha, y lo que quiso fue arregrarlo»,
aseguró..
Por su parte, Millet tampoco se
quedó corto. Filtró una grabación
de audio de 26 minutos al diario
«ElPuntAvui» con la que pretendió
lavar la cara a su gestión de la
entidad musical durante los casi
30 años que la presidió, en los que
llevó a cabo unas ambiciosas
obras de remodelación: «Todo el
mundo me decía que sí».
Millet repasó su gestión y afirmó que «la conclusión es que de
un Palau que estaba a punto de

caer se pasó a tener un Palau mejor que cuando se inauguró y en
mejores condiciones». «Cuando
me fui, en la caja había entre cuatro y cinco millones de euros y el
Palau estaba económicamente
bien», relató Millet.
A su juicio, gestionaba el Palau
moviendo «cielo y tierra» para
conseguir financiación para impulsar un proyecto de reforma y
ampliación para el que contactó
los arquitectos Oscar Tusquets y
Carles Díaz, una obra controlada
por Montull.
Efe

MALAS RELACIONES

En unas declaraciones a TV3,
Montull volvió a insistir en excusar a su hija. Señaló que mañana
Gemma Montull declarará ante el
tribunal, y que él ratificará sus
afirmaciones. «Todo estaba hecho», dijo.
«Cuando mi hija declare, yo
ratificaré lo que ella diga, porque
ella dirá le verdad, la verdad de

Jordi Montull anunció «diversión» durante su declaración, prevista para mañana

Forcadell recurre la nueva querella contra
ella y califica de «vergonzosa» a la Fiscalía
L.R. - Barcelona

El fiscal actúa «políticamente»
para “anular” la «opción ideológica» independentista. Este es uno

Superior de Justicia (TSJC) de investigarlos a raíz de una querella
de la Fiscalía que les acusa de
desobedecer al ConstitucionalP.17
al
permitir que el pleno votara, en

al TSJC que cumpla con su «deber
de proteger al discurso político
como forma de participación del
ciudadano en la vida pública» y
sostienen que ninguna resolución

que Forcadell tiene abierta por
desobedecer al TC al permitir que
el pleno de julio de 2016 votara la
hoja de ruta independentista,
supone «el desenmascaramiento
de una estrategia que va mucho
más de lo que es jurídico y claramente se adentra en el terreno
político». Asimismo, los recursos
argumentan que la Fiscalía demuestra la «connotación política»
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El PDECat pren
distància amb el cas
En ple allau d’informacions sobre
el cas 3% i en la mateixa setmana
que Fèlix Millet i Jordi Montull
declararan pel cas Palau, la coordinadora general del PDECat, Marta
Pascal, va marcar distàncies amb
les presumptes irregularitats que
afecten CDC. En un discurs contundent, Pascal va subratllar que
ella només pot parlar pel PDECat
–“un partit que pot donar mostres
molt clares i contundents que s’estan fent les coses ben fetes”– i va
afirmar que “la corrupció és una
pràctica indesitjable que fa fàstic”.
A més, va avançar que seran “taxatius” si algun dia apareixen irregularitats relacionades amb el nou
partit. Segons fonts presents a la
reunió del comitè nacional del
PDECat ahir, Pascal va subratllar
també de portes endins que cal
que el Partit Demòcrata sigui un
partit que es mostri “contundent”
contra la corrupció.
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JORDI MONTULL, EX NÚMERO 2 DEL PALAU DE LA MÚSICA

Va dir ahir que l’entramat del Palau ja existia quan hi va entrar i
va defensar la seva filla: “No tenia firma ni remenava cap diner.
Va entrar quan això estava en marxa i va voler arreglar-ho”.
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A més a DdG
Montull assegura
que l’entramat del
Palau «ja funcionava»
quan ell va arribar 22
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Montull diu que l’entramat del Palau
ja funcionava abans que ell arribés
L’exdirector administratiu de la institució marca distàncies amb Fèlix Millet i defensa que la seva ﬁlla «no tenia ﬁrma ni
remenava cap diner» Assegura que Gemma Montull dirà «tota la veritat» i que ell ratiﬁcarà el que ella declari al jutge
AGÈNCIES/DdG GIRONA

■ L’exdirector administratiu del
Palau i exmà dreta de Fèlix Millet,
Jordi Montull, va assegurar ahir al
migdia que l’entramat financer al
Palau ja funcionava quan ell i la
seva filla hi van arribar. En declaracions a TV, Montull va comentar que exculparà la seva filla
Gemma i ratificarà el què ella declari.
«Era una persona que no tenia
firma, que no remenava cap diner», va sentenciar Montull, que
també va voler deixar clar que la
seva fila va entrar «tres anys
abans» que esclatés l’escàndol i
«quan això estava en marxa i quan
el què va voler va ser arreglar-ho».
«Suposo que les dades que ella
tingui, les voldrà dir i dirà la veritat», va afegir.
D’altra banda, l’exdirector administratiu del Palau va explicar
que actualment no té una relació
tan estreta amb Millet.
En declaracions a TV, Montull
també va comentar que «no pot
respondre» per Fèlix Millet i que
la seva relació no passa més enllà
que preguntar-li pel seu estat de
salut.Les declaracions de Jordi
Montull arriben només  hores
abans que hagi de declarar demà
davant el tribunal que el jutge pel
cas Palau i en què es podria con-

firmar un pacte amb la Fiscalia
perquè expliqui el suposat finançament il·legal de Convergència
Democràtica de Catalunya a través del Palau de la Música a canvi
de rebaixar la pena per a la seva filla i evitar la presó.
Fase decisiva
El judici per l'espoliació del Palau
de la Música entra demà en una
fase decisiva, amb l'esperat interrogatori als exresponsables de
l'entitat Jordi Montull i la seva filla
de Gemma, els quals ultimen un
acord amb la Fiscalia per reduir
les seves penes a canvi de delatar
CDC.
Les negociacions entre el ministeri públic i els Montull per
aconseguir una rebaixa de la condemna -que en el cas de Gemma
la deixaria en tres anys de presó,
un d'ells eludible amb multa- van
planar la setmana passada sobre
les dues primeres sessions del judici, dedicades al tràmit de qüestions prèvies.
La parada que ofereix el calendari del judici establert per l'Audiència de Barcelona, que després
de la conclusió de les qüestions
prèvies dijous passat es reprendrà
demà que ve amb els interrogatoris, ofereix uns dies de marge a la
Fiscalia per acabar de tancar les

Jordi Montull surt del Palau de Justícia de l’Hospitalet. ACN

negociacions amb els Montull i
explorar els eventuals acords que
puguin plantejar altres defenses,
segons apunten fonts judicials.
De fet, l'acostament dels Montull al ministeri públic deixa en
una situació difícil Fèlix Millet,
atès que la possible delació de qui
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va ser la seva mà dreta podria acabar incriminant-lo a ell, la qual
cosa va portar a la seva defensa a
sondejar al fiscal sobre les possibilitats d'un acord per reduir la
condemna de l'expresident del
Palau de la Música. La defensa de
Millet calibra que l'expresident

del Palau pugui beneficiar-se
d'una reducció de pena si amplia
l'abast de la confessió que va fer el
 -quan va assumir haver espoliat , milions d'euros- en la
seva declaració de dimecres que
ve, en la qual es planteja no desmentir Jordi Montull.
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bloc de notes

Milletlàndia:
tothom em
deia que sí
JOAN
ROVIRA
UIT anys després, vuit, Milletlàndia va a judici i ens
promet estones molt divertides, si és que el fàstic
i el vòmit poden ser divertits. El femer
del cas Palau és simètric al del cas Pujol
i formen part del mateix final d’època,
de la decadència del règim de la Transició. Encara no tenim substitut, però allò
està més mort que viu. De moment, el
que tenim són judicis i catarsis, que cal
separar de les clavegueres de l’anomenada “Operació Catalunya”. No aniran
malament, perquè sobre fonaments
corcats i podrits no es pot construir res.
La frase de Millet resumeix de què anava la cosa: “Quan jo deia que volia fer tal
o tal cosa, tothom em deia que sí”. Tothom els deia que sí. A Aznar, a Pujol i família, a Millet… El “sí” es donava per
descomptat: ens crèiem una democràcia sana però ens van muntar, en gran
part per culpa del passotisme dels ciutadans, un sistema feudal camuflat sota
formes democràtiques. Així, en un país
on només es podia acotar el cap i dir que
sí, el pujolisme va acabar formant part
de l’aznarisme, una de les coses més tòxiques (no oblidem tampoc el felipisme
dels darrers anys, ni el borbonisme) que
han destrossat la democràcia espanyola. Això és, en el fons, el que ara va a judici amb el cas Palau, a més de moltes
altres relacions estranyes que vés a saber si aclarirem abans del proper
mil·lenni. Són Espanya des de Catalunya. Són una Catalunya perfectament
acomodada a l’estil del palco del Bernabéu, al repartiment de zones d’influència, a l’intercanvi pornogràfic de favors,
a les comissions i les donacions. Però no
són tot Catalunya, com tot el femer de
la democràcia espanyola no és tot Espanya, ni de bon tros. Milletlàndia i Pujolàndia no van aconseguir devorar el país
ni tampoc no ho faran ara, per molt que
es vulgui barrejar tot. Són el passat, encara no tancat, però el passat. Un passat espanyolíssim que, passi el que passi, aquesta vegada no hauríem de permetre que es repeteixi… Hi ha una
oportunitat. Segurament una i només
una. Per dir que no, clar.

V
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Jordi Montull exculpa
a su hija y asegura que ella
dirá “la verdad de todo”
O
>

Asegura que “no tenía ni firma, no tocaba dinero alguno”

El exdirector administrativo del Palau de la Música Jordi Montull, junto a su abogado Jordi Pina. EFE/ARCHIVO
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Barcelona

EFE

Jordi Montull, quien fue mano derecha de Fèlix Millet al frente del
Palau de la Música, exculpó ayer a
su hija Gemma del expolio de la
entidad cultural y anunció que esta
“dirá la verdad, la verdad de todo el
tema” cuando mañana declare en
el juicio por el saqueo.
En declaraciones a TV3, Montull,
que ultima un acuerdo con la Fiscalía para salvar a su hija de la prisión a cambio de implicar a CDC,
explicó que mañana, cuando comenzarán los interrogatorios del
juicio, primero declarará su hija
ante el tribunal y él ratificará después sus afirmaciones.
“Cuando mi hija declare, yo ratificaré lo que ella diga, porque ella
dirá la verdad, la verdad de todo el
tema”, afirmó Jordi Montull, que
igual que Fèlix Millet afronta 27
años y medio por el millonario expolio del Palau de la Música, entidad que dirigieron durante más de
tres décadas.
Jordi Montull insistió en que su
hija Gemma, que era directora financiera del Palau de la Música,
“no tenía ni firma, no tocaba dinero alguno. Había entrado en el Palau hacía tres años, cuando esto estaba en marcha y lo que quiso fue
arreglarlo”, añadió.

“Yo supongo que los datos que
ella tenga los querrá decir y querrá
decir la verdad. Aquí lo que estamos es con la verdad, nada más”,
apuntó Montull.
Jordi Montull afirmó que “no
sabe qué hará” el expresidente del
Palau de la Música Fèlix Millet en
su declaración mañana ante tribunal, teniendo en cuenta que su defensa ha sondeado al fiscal sobre
las posibilidades de un pacto para
reducirle la condena.

GESTIÓN
“Yo hablo con él (Fèlix Millet)
‘cómo te encuentras’, ‘cómo estás’...
Pero no puedo responder por él,
porque yo llegué allí y ya estaba el
asunto hecho”, añadió.
Por otra parte, el periódico El
Punt Avui publicó ayer una grabación que el propio Fèlix Millet hizo
años después de que estallara el escándalo del Palau de la Música -en
2009-, en la que defiende su gestión
al frente de la entidad cultural y
asegura que lo salvó cundo estaba
“a punto de caer”.
En dicha grabación, Millet se jacta también de su gestión económica durante las tres décadas en que
dirigió la institución y asegura que
cuando fue destituido, en 2009, en
la caja de la entidad “había 4 o 5
millones de euros”. Z
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EL CAS PALAU A JUDICI Jordi Montull, mà dreta de Fèlix Millet al Palau de la Música, va assegurar que demà
la seva filla dirà «la veritat de tot» en la seva declaració al judici pel cas Palau

Montull exculpa la seva filla i
assegura que dirà «la veritat de tot»
Millet presumeix, en una gravació, de la seva gestió al capdavant del Palau de la Música
ARXIU/EFE

EFE BARCELONA

Jordi Montull, que va ser mà
dreta de Fèlix Millet al capdavant
del Palau de la Música, va exculpar ahir la seva filla Gemma de
l'espoliació de l'entitat cultural i a
més a més va anunciar que ella
«dirà la veritat, la veritat de tot el
tema», quan demà declari en el
judici pel saqueig a l’entitat.
En declaracions a TV, Montull, que ultima un acord amb la
Fiscalia per tal de salvar la seva filla de la presó a canvi d’implicar
CDC en el saqueig del Palau de la
Música, va explicar que demà,
quan començaran els interrogatoris del judici, primer declararà
la seva filla davant el tribunal i ell
ratificarà després les seves afirmacions.
«Quan la meva filla declari, jo
ratificaré el que ella digui, perquè
ella dirà la veritat, la veritat de tot
el tema», va afirmar Jordi Montull,
que igual que Fèlix Millet afronta
 anys i mig per la milionària espoliació del Palau de la Música,
entitat que van dirigir durant més
de tres dècades.
Jordi Montull va insistir que la
seva filla Gemma, que era directora financera del Palau de la Música, «no tenia ni firma, no tocava
diners. Havia entrat al Palau feia

Jordi Montull i el seu advocat, a la Ciutat de la Justícia

tres anys, quan això estava en
marxa i el que va voler va ser arreglar-ho», va afegir. «Jo suposo que
les dades que ella tingui les voldrà
dir i voldrà dir la veritat. Aquí el
que estem és amb la veritat, res
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més», va apuntar Montull.
Jordi Montull va afirmar que
«no sap què farà» l'expresident
del Palau de la Música Fèlix Millet
en la seva declaració, també prevista per a aquest mateix dime-

cres, davant el tribunal, tenint en
compte que la seva defensa ha
sondejat el fiscal sobre les possibilitats d'un pacte per reduir-li la
condemna.
«Jo parlo amb ell (Fèlix Millet),
com et trobes, com estàs... Però
no puc respondre per ell, perquè
jo vaig arribar allà i ja estava l'assumpte fet», va afegir Montull.
D'altra banda, el diari El Punt
Avui va publicar ahir la transcripció d’una gravació que el mateix
Fèlix Millet va fer anys després
que esclatés l'escàndol del Palau
de la Música -el -, en què defensa la seva gestió al capdavant
de l'entitat cultural i assegura que
el va salvar quan estava «a punt de
caure».
En aquesta gravació, Millet es
jacta també de la seva gestió econòmica durant les tres dècades en
què va dirigir la institució i assegura que quan va ser destituït, el
, a la caixa de l'entitat «hi havia  o  milions d'euros».
Millet relata en aquella gravació com movia «cel i terra» per tal
d’aconseguir finançament per al
Palau de la Música i també confessa la gran ascendència que va
tenir mentre va presidir la institució: «quan jo deia vull fer tal cosa
o tal altra, tothom em deia que sí».
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L’estirabot
JORDI MONTULL

EXDIRECTIU DEL PALAU DE LA MÚSICA

«No puc respondre
per Fèlix Millet perquè jo vaig arribar
allà i ja estava l'assumpte fet». I a ell
li devia semblar que
si ja estava fet senyal que estava
ben fet, per estrany que fos, oi?
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Montull: “L’entramat corrupte del
Palau ja existia quan vaig arribar”
Millet admet que es va equivocar però
que va salvar un Palau a punt de caure
Barcelona
ACN
L’exdirector administratiu del Palau i exmà dreta de Fèlix Millet,
Jordi Montull, va assegurar ahir
que l’entramat financer al Palau
ja funcionava quan ell i la seva filla hi van arribar. En declaracions
a TV3, Montull va comentar que
exculparà la seva filla Gemma i
ratificarà el què ella declari. “Era
una persona que no tenia firma,
que no remenava cap diner”, va
sentenciar Montull, que també
va voler deixar clar que la seva fila va entrar “tres anys abans” que
esclatés l’escàndol i “quan això
estava en marxa i quan el què va
voler va ser arreglar-ho”. “Suposo que les dades que ella tingui,
les voldrà dir i dirà la veritat”, va
afegir. Les declaracions de Jordi
Montull arriben només 48 hores

FOTO: ACN / Fèlix Millet, al banc dels acusats, al costat de Jordi Montull

abans que hagi de declarar davant
el tribunal que el jutge pel cas Palau i en què es podria confirmar
un pacte amb la Fiscalia perquè
expliqui el suposat finançament
il·legal de CDC a través del Palau
de la Música a canvi de rebaixar

El PDeCAT creu que el Consell
de Garanties permet “complir
amb la legalitat” d’una consulta
La coordinadora nacional del
PDeCAT, Marta Pascal, no es va
mostrar gens partidària ahir d’ignorar el dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries i va assegurar que aquest dona marge
“per complir amb la legalitat”
amb el referèndum. “Hi ha marge raonable i suficient per fer les
coses ben fetes, i que es pugui

celebrar el referèndum dins la
legalitat. El dictamen ens ajuda
que tot plegat es faci ben fet”, va
insistir Pascal, que no va avançar
però si són partidaris de modificar el redactat de la disposició addicional dels pressupostos sobre
el referèndum. La coordinadora
nacional del PDeCAT va dir que
això pertoca a Junts pel Sí i la CUP.

Magaldi no denunciarà el
jove que la va insultar després
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la pena per a la seva filla i evitar
la presó. L’expresident del Palau
de la Música Fèlix Millet va reconèixer la seva culpa en l’espoli
de la institució –“em vaig equivocar”- però també va defensar que
amb la seva gestió va salvar un

Palau “a punt de caure”. “La conclusió és que d’un Palau que era a
punt de caure es va passar a tenir
un Palau millor de quan es va inaugurar, i en millors condicions”,
va assenyalar Millet en una conversa gravada de 26 minuts i 17.
De fet, en la conversa gravada,
l’expresident del Palau de la Música subratlla que la seva manera
de treballar era la de “moure cel
i terra” per aconseguir finançament per a la institució i detalla
la gran ascendència que va acabar tenint en les administracions
quan recorda: “Quan jo deia:
«Vull fer tal cosa o tal altra», tothom em deia que sí”.
Al darrer informe que la Guàrdia Civil ha enviat al jutge del
Vendrell hi apareix Germà Gordó,
situat com “l’aconseguidor clau
de les comissions per a Convergència”.
Segons l’informe, que ahir recollia la SER, la influència política
de Gordó li servia per pressionar
empresaris perquè fessin donacions.

ERC insta el PDeCAT a prendre
el seu “nivell d’autoexigència”
davant casos com el del 3%
El portaveu d’ERC, Sergi Sabrià,
va instar ahir al PDeCAT a fixarse i copiar les seves reaccions i
comportament intern davant
possibles casos de corrupció.
Preguntat per si casos com el del
Palau de la Música o el del 3% de
presumpta corrupció i finançament irregular podrien afectar
el Govern o la seva relació amb
Entre els crits que va sentir des
de l’escala de l’entrada del TSJC hi
havia el ja famós “fora, fora, fora, la justícia espanyola”. “Davant

el PDeCAT, Sabrià s’ha limitat a
posar el seu partit com a exemple sense voler anar més enllà.
“Treballem cada dia per república neta, justa i transparent. La
trajectòria d’ERC és immaculada. El nivell d’autoexigència que
demanem a la resta també és
molt alt. Som un bon mirall per
la resta”.

Forcadell recor
a tràmit de la q
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 3/24 (MATI)
DURADA : 150

dimarts, 7 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex director del Palau de la Música J.
El ex director del Palau de la Música J.Montull ha dicho a TV3 que cuando llegó al Palau de la Música el entramado financiero y
corrupto ya estaba en funcionamiento y que su hija G.Montull, ex directora financiera, lo contará todo después de haber llegado a un
pacto con la fiscalía. Decl. J.Montull.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN VESPRE
DURADA : 145

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Es la semana decisiva del juicio del Palau de la
Música.
Es la semana decisiva del juicio del Palau de la Música. Esta semana declararán Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma. Sus
declaraciones tiene que servir para ver hasta dónde son ciertas las acusaciones de financiación irregular de Convergència
Democràtica. Es clave el posicionamiento de Montull y hoy ha comenzado a hablar. Por primera vez delante de cámara admite un
entramado financiero en el Palau, y que se lo encontró hecho. Decl. J. Montull, acusado.
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TV3

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TN MIGDIA
DURADA : 108

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El ex director del Palau de la Música J.
El ex director del Palau de la Música J.Montull exculpa a su hija de la trama financiera del Palau de la Música y asegura que el desvío
de dinero estaba en funcionamiento antes de su llegada y la de su hija a la institución. Decl. Jordi Montull.

P.31

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 147

TVE1

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Este miércoles se reemprende el juicio del caso
Palau con las declaraciones de Félix Millet y Jordi
Montull.
Este miércoles se reemprende el juicio del caso Palau con las declaraciones de Félix Millet y Jordi Montull. Los abogados de Montull ya
tienen casi cerrado el acuerdo con la Fiscalía para confesar las supuestas comisiones ilegales de CDC a cambio de una rebaja de la
condena a su hija. Decl. Marta Pascal.
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TVE1

PAÍS : Spain
PROGRAMA : TELEDIARIO 1
DURADA : 79

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Semana clave en el juicio por el Caso Palau.
Semana clave en el juicio por el Caso Palau. El miércoles empiezan a declarar los acusados. El que fuera número dos de la institución,
Jordi Montull, tiene casi cerrado un pacto con la fiscalía por el cual delatará a la antigua Convergencia a cambio de una rebaja de
condena. Decl. Coordinadora de PDECAT.

P.33

PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORME SEMANAL
DURADA : 560

TVE1

dissabte, 4 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Reportaje sobre la presunta financiación irregular
de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública
y su relación con el expolio del Palau de la Música.
Reportaje sobre la presunta financiación irregular de CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y su relación con el expolio del
Palau de la Música. Nuevas revelaciones sobre la trama del 3% implicarían también a Artur Mas. El Puerto y el Ayuntamiento de
Barcelona también se han visto salpicados.
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8TV

PAÍS : Spain
PROGRAMA : 8 AL DIA Cap de Setmana
DURADA : 31

diumenge, 5 de març de
2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Felix Millet y Jordi Montull declararán este
miércoles por primera vez en el juicio del caso
Palau.
Felix Millet y Jordi Montull declararán este miércoles por primera vez en el juicio del caso Palau. Montull habría llegado a un pacto con
la fiscalía para salvar a su hija de la prisión a cambio de confesar la presunta financiación irregular de CDC.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL BALCO
DURADA : 61

Cadena Ser

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Hoy hemos podido escuchar a Jordi Montull, el
saqueador confeso del Palau de la Música, a dos
días de declarar en el juicio del caso Palau.
Hoy hemos podido escuchar a Jordi Montull, el saqueador confeso del Palau de la Música, a dos días de declarar en el juicio del caso
Palau. Ha asegurado que será su hija, Gemma Montull, que trabajaba también en el Palau, quien confesará y que después él ratificará
lo que diga. No ha querido hablar de comisiones, se ha limitado a decir que, cuando él llegó a la institución, el entramado ya estaba en
marcha. Decl.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY (INFORMATIVO)
DURADA : 70

Cadena Ser

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Esta semana la supuesta financiación ilegal de CDC
puede quedar al descubierto en el juicio del Palau.
Esta semana la supuesta financiación ilegal de CDC puede quedar al descubierto en el juicio del Palau. Según parece el número dos
del Palau Jordi Montull está dispuesto a confesarlo todo para que su hija no entre en la cárcel. Decl. Hermana de Fèlix Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY (INFORMATIVO)
DURADA : 21

Cadena Ser

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El caso Palau vive con expectación la declaración
este miércoles de Jordi Montull que negocia un
acuerdo con la fiscalía.
El caso Palau vive con expectación la declaración este miércoles de Jordi Montull que negocia un acuerdo con la fiscalía.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : 14/15
DURADA : 71

RAC 1

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

A dos días de su declaración en el juicio por el caso
Palau Felix Millet defiende su gestión y apunta a los
Montull como principales cerebros económicos del
saqueo y reconoce que se equivocó en ....
A dos días de su declaración en el juicio por el caso Palau Felix Millet defiende su gestión y apunta a los Montull como principales
cerebros económicos del saqueo y reconoce que se equivocó en muchas cosas pero destaca que dejó una institución saneada.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 68

RAC 1

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Félix Millet reivindica su gestión al frente del Palau
de la Música durante más de 30 años en un audio
que hoy publica el diario "Ara".
Félix Millet reivindica su gestión al frente del Palau de la Música durante más de 30 años en un audio que hoy publica el diario "Ara".
Reconoce que se equivocó y asegura que cuando se marchó la institución estaba económicamente bien porque en la caja había entre
cuatro y cinco millones de euros. Decl. Pat Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 250

RAC 1

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Jordi Basté explica el contenido de la grabación
que el diario "Ara" publica hoy en la que Félix Millet
reivindica su gestión al frente del Palau de la
Música durante más de 30 años.
Jordi Basté explica el contenido de la grabación que el diario "Ara" publica hoy en la que Félix Millet reivindica su gestión al frente del
Palau de la Música durante más de 30 años. Millet reconoce que se equivocó pero deja claro que los Montull conocían al detalle todo
el entramado financiero. Decl. Pat Millet.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : NOTICIAS MEDIODIA CATALUNYA
DURADA : 57

Onda Cero

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Fèlix Millet defiende su gestión al frente del Palau
de la Música.
Fèlix Millet defiende su gestión al frente del Palau de la Música. Responsabiliza a Jordi Montull y su hija del control financiero de la
entidad.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : INFORMATIU MIGDIA
DURADA : 50

Catalunya Radio

dilluns, 6 de març de 2017

Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Félix Millet defiende su gestión al frente del Palau
de la Música la misma semana que tiene que
declarar en el juicio acusado del expolio de la
institución.
Félix Millet defiende su gestión al frente del Palau de la Música la misma semana que tiene que declarar en el juicio acusado del
expolio de la institución. Lo hace a través de una declaración que grabó hace unos años pero que ahora publica el diario "El Punt Avui".
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