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Gran ‘Winterreise’
en un Palau rendit
CRÒNICA Mark Padmore i Paul Lewis tanquen

el seu viatge pels cicles de ‘lied’ de Schubert
CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

E

ra el final de la immersió
pels cicles liederístics de
Franz Schubert que han
anat desgranant durant
tres temporades a Palau 100. Una
proesa del tenor britànic Mark Padmore i el seu compatriota i extraordinari pianista Paul Lewis. Van exhibir
una compenetració sense fissures
per transmetre fins a l’última nota
l’estremidora emoció del Winterreise
(Viatge d’hivern), obra cabdal del gènere creada en l’últim any de vida del
compositor a partir de 24 poemes de
Wilheim Müller. Fins a cinc vegades
van haver de sortir a saludar.
L’aportació de Padmore i Lewis al
llegat d’aquestes col·leccions, la interpretació de les quals es va iniciar
el 2015 amb La bella molinera i va seguir el 2016 amb El cant del cigne, passarà com una de les més completes
per l’homogeneïtat de la línia interpretativa, servida amb una elegant
expressivitat que no necessita recórrer a artificis gestuals per treure de
l’interior els glaçadors i obscurs sentiments que alimenta el protagonista durant el seu viatge en solitari per
un paisatge d’hivern després d’haver
sigut rebutjat per la seva estimada.
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El cantant sap explotar al màxim,
aprofitant els seus recursos tècnics i
la seva musicalitat, els canvis de tonalitat que marquen els moments
del seu melancòlic estat d’ànim, tot
i no utilitzar gaires variants de color
i no poder recolzar-se en la solidesa
del registre greu més propi d’un baríton. Simplement fa seu aquest repertori amb un exercici de profunda introspecció. No defalleix ni un
moment en el ritme recreatiu, modulant les reflexions del seu trànsit
redemptor, i el que li arriba a l’espectador és la intensa naturalitat
d’aquelles desoladores emocions
que surten del més profund de l’ànima. Art desplegat amb senzillesa i
aclaparadora bellesa.
FUSIÓ AMB EL POEMARI / Des de l’inicial

i extens Gute Nacht, que anuncia la
tristesa i aïllament que marcaran el
viatge del caminant, fins al final
amb Der leiermann, passant per la popular Der lindenbaum i el seu pensaments al voltant del til·ler, el descriptiu Frühlingstraum (Somni de primavera) o el lúgubre desig de trobar
repòs al cementiri expressat a Das
wirtshaus, es va posar en evidència la
fusió dels dos intèrprets amb el poemari. Un final de luxe. H

cines

h: Mati

I: Imax.
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pont entre
est estiu a Poblet

erà Luter a la clausura del festival

clavitud

ruir un món que et
r una història, una
e patiment”. “Una
s més boniques de
prosseguir– és
oblit el patiment
ns. El mínim que
és que es recordi
r víctimes d’una
i si aquest record
t ser conscients
o s’ha acabat potser
m millor els africans
de manera brutal a
Ceuta”.

Lliçó
magistral
Winterreise
Intèrprets: Mark Padmore,

Paul Lewis

Lloc i data: Palau de la Música

(8/V/2017)
JAUME RADIGALES

No, no s’ha dit tot a l’entorn
del Winterreise de Schubert, el
tardorenc cicle de cançons sobre poemes de Wilhelm Müller. És més, qui subscriu
aquestes línies renega del que
ha dit sempre: que ningú com
un baríton per interpretar els
24 lieder del músic austríac. El
tenor londinenc Mark Padmore, molt celebrat com a Evangelista de les passions de J.S.
Bach, s’ha erigit des de la nit
de dilluns com a digne competidor dels actuals “catedràtics”
en matèria liedística de la corda baritonal. Recordem vetllades memorables amb Quathoff, amb Goerne (fins i tot
amb un tenor com Kaufmann!)... A banda dels refeMARTÍ ARTALEJO

Poblet: taules rodones amb historiadors i economistes

pre va rebutjar tornar
t exitós programa quan
aven. Tot i això, el 25è
de la pel·lícula tenia senés una manera de recorau, que ens ha deixat”,
llà el mestre s’envoltarà
excepcionals, com el
director belga Phillippe
vier Díaz Latorre (guiba, llaüt...) i el claveci-

C R Í T I CA D E L I E D

nista alemany Michael Behringer.
I serà a la clausura del festival,
amb el projecte Erasme i Luter.
L’humanista i el reformador, que als
músics de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI se’ls sumaran els actors Jordi Boixaderas i
Lluís Soler. “És un programa construït com un diàleg a partir de les
cartes que s’enviaven l’un a l’altre
–diu Savall–, d’un fort nivell intel·lectual i de pensament”.
Acompanyat per l’abat de Poblet,
Octavi Vilà, i Alexis Gómez, de
l’Obra Social La Caixa, Savall va
presentar ahir un festival que posa
l’accent en la música i l’humanisme
com a “ponts entre cultures i religions”. “Europa ha de lluitar contra
les desigualtats –concloïa el mestre–; vivim en un mónamb una gran
hegemonia de l’economia, en què ni
elspolíticsnotenenlaforçaperlluitar-hiencontra.AlsegleXIXtambé
hi havia capitalisme i obrers, però
els burgesos invertien a la seva ciutat, construïen hospitals, escoles,
teatres. Això s’ha perdut, la riquesa
s’ha deslligat del lloc”. I el cas Ferrusola? “Una barbàrie, fa tanta vergonya... com es pot caure tan baix. I
ser tan contradictori...”.

El lied té poc
predicament
a Barcelona,
i, tot i així...,
quina gran nit!
rents discogràfics a l’estil de
Fischer-Dieskau, de Prey... O
del gran tenor Wunderlich.
Però Padmore és una altra
cosa: la seva emissió oberta, de
vegades propera al falset, esdevé recurs expressiu per
transmetre les penúries de
l’etern caminant. L’ús magistral dels ressonadors cranials
va més enllà de la tècnica. És
art amb majúscules, complementat amb uns silencis justificats (entre les estrofes de
Frühlingstraum), al costat del
piano sempre còmplice de Paul Lewis, amb efectes de celesta (Wasserflut) o amb resultats hipnòtics gràcies a l’ús
mesurat i controlat del pedal
(Die Krähe). Mig Palau per a
un mestre amb majúscules.
Confirmat: el lied té poc predicament a Barcelona. I, tot i així..., quina gran nit!
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música ha cerrado esta noche el ciclo
dedicado a Schubert con una actuación del tenor
inglés Mark Padmore y el pianista Paul Lewis.
El Palau de la Música ha cerrado esta noche el ciclo dedicado a Schubert con una actuación del tenor inglés Mark Padmore y el
pianista Paul Lewis.
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> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Palau de la Música cerró anoche el ciclo
dedicado a Schubert con la actuación del tenor
británico Mark Padmore y el pianista Paul Lewis.
El Palau de la Música cerró anoche el ciclo dedicado a Schubert con la actuación del tenor británico Mark Padmore y el pianista Paul
Lewis.
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ABANSD’ARA
PECES HISTÒRIQUES TRIADES PER JOSEP MARIA CASASÚS
CATEDRÀTIC EMÈRIT DE LA UPF I MEMBRE DE L’IEC

De l’article d’Eduard Rifà (Manlleu, 1882 - Barcelona, 1938) a Radio Lot (1-X-1928) i a La Publicitat (7-X-1928).
Catalunya Música avui fa trenta anys. Seixanta abans les emissores generalistes de la ràdio comercial naixent prestaven
una atenció molt particular als continguts vinculats a la música culta, tot i les dificultats legals de les transmissions.

L’

actuació de l’emissora en
l’aspecte diguem-ne artístico-cultural topa d’un quant
temps ençà amb un acoblament de
dificultats tan enutjoses de combatre com rebels de deixar-se vèncer,
que han acabat per fer difícil la confecció de programes, i si fins ara
l’única solució havia estat sempre la
de transigir i pagar, ha arribat un moment en el qual s’ha de dir: “Prou!”
[...] Això vol dir que estem travessant
una situació econòmica molt alambinada, situació que no és pas la més
a propòsit per a resistir batzegades
tan fortes com la de l’Orquestra Pau
Casals, per exemple, que en el primer any que autoritzà la transmissió
de cinc dels seus concerts cobrà
1.000 pessetes per concert, i en el segon any, la primavera passada, demanà 1.500 pessetes per a deixar
transmetre solament, el mateix que
la vegada anterior, dues terceres

Es podran donar òperes per ràdio?
parts de cada un dels vuit concerts de
la sèrie, proposició que Ràdio Barcelona no pogué acceptar, tot i la seva
bona voluntat, tantes vegades posada a prova, envers l’al·ludida entitat,
en cerca d’una transmissió per tal de
satisfer els desigs dels radiooients i
fer-la sentir arreu d’Espanya i de l’estranger. Un altre exemple: la primera
transmissió de la Missa de Beethoven
des del Palau de la Música Catalana
costà 3.000 pessetes; la darrera transmissió de la mateixa Missa, feta des
del mateix lloc i amb els mateixos elements, en costà 3.500, perquè, fora de
l’Orfeó Català, els distints factors que
intervenien en la seva interpretació
es cregueren en el cas de demostrar
unes pretensions més accentuades.
Encara més: el Sindicat Musical ha

acordat que la tarifa que paguen les
obres musicals sigui recarregada en
un 50 per cent quan siguin transmeses per ràdio. De resultes d’això, ens
trobem que, malgrat les bones disposicions de l’empresa del Teatre del
Bosc per a deixar transmetre la temporada d’òpera que tan brillantment
aquest estiu ha tingut lloc, no ha pogut fer-se aquesta transmissió a causa de l’acord del Sindicat Musical, i
també a causa d’aquest acord és possible que la temporada vinent del Liceu es topi amb dificultats insuperables per a poder transmetre les òperes del nostre primer Teatre líric, i
probablement no hi haurà altre camí
a seguir que el de deixar-ho córrer
amb tota recança. [...] I si Ràdio Barcelona no dóna transmissions, com ja
fa d’un temps ençà, el Sindicat Musical quin ingrés tindrà? [...].

Eduard Rifà i Anglada 1928
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Avui comença la setmana de poesia de Barcelona, que fins al 16 de maig presentarà
27 activitats en 12 espais en què hi participaran més de 50 poetes, músics i experts

168 hores de poesia
Com en edicions
anteriors, pel
Verger del
Museu Marès hi
desfilarà el gruix
dels poetes

Lluís Llort
BARCELONA

Avui comença la vintena
edició de Barcelona Poesia, un dels festivals poètics més destacats d’Europa que vol superar el sostre de 10.000 assistents.
En aquesta edició està dirigit per les poetes Teresa
Colom –repeteix càrrec– i
Àngels Gregori –substitueix Manuel Forcano.
Fins dimarts vinent, 16
de maig, es podrà gaudir
d’una programació que
torna a apropar al públic
de la ciutat algunes de les
millors veus del panorama
internacional i dels territoris de parla catalana.
En total hi haurà 27 activitats (oficials, perquè
per tota la ciutat es podrà
assistir a lectures, xerrades, recitals, homenatges,
presentacions,
exposicions...) en un total de 12
espais, com ara el Born
Centre Cultural, la Pedrera, el Teatre Nacional, la
biblioteca Jaume Fuster,
el Palau de la Música...
Com en les darreres edicions, un dels espais més

Viggo Mortensen és un dels noms populars que recitaran a Barcelona ■ MIKE BLAKE / REUTERS

emblemàtics, el cor que
bombarà versos a la resta
de la ciutat, serà el Verger
del Museu Frederic Marès,
on es podran escoltar les
veus i els poemes de noms
com ara Esteve Plantada,
Mireia Calafell, Susanna
Rafart, David Ymbernon,
Pau Riba, Eduard Sanahu-

ja, Miquel Àngel Llauger,
Silvie Rothkovic, Lluís
Calvo...
Avui, a les 19.30 h al
Born Centre Cultural,
obrirà foc un homenatge
al saxofonista John Coltrane, mort fa 50 anys, a
càrrec dels rapsodes Marçal Font, Quim Lecina i
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Núria Martínez-Vernis i
dels músics Emilio Martín, Antoni Mora, Jordi
Morell i Gianluca Zanello.
D’entre els més de 50
poetes que participaran
en el festival destaquen
noms sorprenents i alhora
reclam de públic com l’actor polifacètic Viggo Mor-

tensen que, amb el poeta
argentí Fabián Casas, recitarà poemes propis, el dia
12 a les 21.30, a l’Institut
d’Estudis Catalans. Una
altra veu potent és la de
l’italià Erri de Luca, que
conversarà amb el també
poeta Miquel Desclot, demà a la biblioteca Jaume
Fuster a les 19.00 h.
L’acte central serà el
33è Festival Internacional
de Poesia de Barcelona
que dimarts 16 de maig reunirà, a les 21.00 h al Palau de la Música Catalana,
cinc dels poetes més en
forma, com són la portuguesa Ana Luísa Amaral,
la nicaragüenca Gioconda Belli, el nord-americà
Billy Collins, l’italià Paolo Agrati i també la catalana Maria Sevilla.

Si a Bob Dylan li van donar el Nobel de literatura
és evident que cal unir
més que mai música i poesia. Així ho faran demà, a
les 21.30 h al Museu Marès, Sebastià Alzamora i
Joan Miquel Oliver, poeta i
músic mallorquins que donaran molta guerra. Com
també ho faran dissabte a
les 22.00 h a la catedral el
cantaor José Mercé i el
poeta Luis García Montero al llarg d’un homenatge
a Federico García Lorca.
El Museu Marès acollirà, dilluns 15 a les 19.00 h,
un trio curiós: Àlex Susanna, Cesk Freixas i Marta
Pessarrodona, dos poetes
consolidats i un dels cantautors de moda. I sense
sortir del Marès, dissabte
a les 20.00 h, un altre trio:
David Castillo, Benjamín
Prado i Manuel Vilas, que
reflexionaran sobre el tema Més enllà de la poesia
del rock and roll. Sobre
Leonard Cohen, Bob Dylan i Lou Reed.
Podeu consultar tot el
programa a http://lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia/es ■

roblema de la vivenda

overn espanyol va reduir

3 la durada dels contractes de
Mayo, 2017
r a només10
3 anys
44.000 famílies que no saben, o encara pitjor, sí que en són conscients, si
podran seguir vivint a casa seva i si
podran continuar al seu barri. «Els
contractes s’acaben i ens fan fora de
casa nostra i dels nostres barris. Ens
estem convertint cada vegada més
en un territori de pas per a gent amb
rendes altes», va assenyalar Irene Sabaté, una altra portaveu.
Malgrat el panorama desolador,
no neixen amb un discurs derrotista.
«Tenint en compte que a Barcelona
200.000 famílies viuen de lloguer,
una tercera part dels veïns, si ens
ajuntem, podem provocar un canvi
històric», va apuntar Palomera. Si la
immensa majoria del teixit associa-
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El PP va defensar que la reforma
ÁREA: 479 CM² - 45%
augmentaria
el parc d’habitatges de
lloguer i que baixarien els costos
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3 Els preus

han augmentat sense
pausa des del 2013 i a Barcelona
els pisos de lloguer escassegen

SECCIÓN: TEMA DEL DIA

EXPULSIÓ DELS VEÏNS A CIUTAT VELLA

La batalla de Laietana
Una vintena d’entitats reclamen que un majestuós edifici buit
de propietat municipal es reconverteixi en 160 pisos de lloguer
DANNY CAMINAL

Sous baixos i lloguers
disparats provoquen
desnonaments
i desplaçaments
invisibles de població
tiu ha decidit centrar els seus esforços en la vivenda no només és perquè el diagnòstic és clar –aquest és el
principal problema de la ciutat, estretament vinculat al turisme–, sinó
perquè és una batalla que estan disposats a emprendre amb totes les eines a la seva disposició. I totes són totes. Fins i tot la vaga. «No descartar
cap mesura de pressió», van respondre els portaveus als quals es va consultar per una hipoteca vaga d’inquilins, com la viscuda a la ciutat el
1931.
MESURES CONCRETES / El sindicat neix

pensat tant en el que és micro com
en el que és macro. Pensant en gran,
volen derogar la LAU i forçar la redacció d’una llei més justa per als inquilins, que faciliti els contractes llargs
que afavoreixin els projectes de vida.
Això passa per combatre l’estigmatització del lloguer. Per a això buscaran teixir complicitats amb altres
ciutats de tot l’Estat. Aterrant a la
ciutat, busquen treballar colze a colze amb les assemblees de barri. «Són
molts els que ja han passat de l’angoixa a l’acció i volem estar al seu
costat», va assenyalar Lourdes García,
la tercera cara de la presentació
d’ahir.
Volen tenir capacitat de negociació. Ser un interlocutor fort amb
l’Administració i defensar l’ampliació del paupèrrim parc públic de lloguer a la ciutat, una cosa que ha de
passar per la mobilització de les vivendes buides, a més de lluitar contra la injustícia flagrant pels preus
excessius –demanant mesures efectives de control de preus– i les condicions dels pisos.
«Mentre els sous baixen, els lloguers es disparen, i això està provocant, més enllà de desnonaments,
desplaçaments invisibles de població que no apareixen en les estadístiques», va apuntar García. Que no
es va oblidar tampoc dels desnonaments visibles, contra els quals també treballaran. H

33La campanya ‘Vida Laietana’ demana que l’edifici buit de Francesc Guàrdia es destini a 160 pisos de lloguer.
CARLES COLS
BARCELONA

Les grans guerres de la història es
coneixen a vegades per les seves batalles icòniques. La primera guerra
mèdica va enfrontar perses contra
grecs, però d’aquella guerra es recorda sobretot la batalla de Marató, encara que, per èpica, la batalla
de les Termòpiles, aquesta dins del
context de la segona guerra mèdica.
Total, que en el context de la guerra que els inquilins de Barcelona
(comandats ara pel Sindicat de Llogaters acabat de fundar) volen entaular contra els responsables dels
lloguers abusius, o sigui, els propietaris, acaba de començar una batalla que aspira a ser emblemàtica, la
de Via Laietana 8 i 10.
Allà hi ha un majestuós edifici de més de 18.000 metres quadrats. És buit (excepte els baixos)
i és des de finals del 2014 propietat de l’Ajuntament de Barcelona
(menys una porció, en mans de
l’Administració central). Una vintena d’entitats de la ciutat reclamen que el govern municipal destini a vivendes de lloguer la totalitat de l’immoble. Sostenen que hi
podrien viure unes 160 famílies,
mig miler de persones si es tracta de parelles amb un fill, una xifra notable en un districte que en
els últims 10 anys ha perdut una
mitjana de 106 habitants cada mes
per culpa de la gentrificació.
«La voracitat de la indústria turística i del mercat immobiliari està
provocant al districte de Ciutat Ve-

lla una sagnia irreversible i sense precedents, que el que fa és expulsar el
veïnat i els comerciants del seu barri,
com en cap altre districte de la ciutat», diuen en un manifest conjunt
aquesta vintena d’entitats. Sobresortints, com comença a ser molt comú
en les seves estratègies de comunicació, han batejat la campanya amb
el nom de Vida Laietana. «Les administracions públiques i molt especialment l’Ajuntament de Barcelona
no poden mantenir-se impassibles davant d’aquest barricidi»,
afegeixen.

«La voracitat del
sector immobiliari
i turístic està
provocant una
sagnia irreversible»
Les entitats deixen la pilota,
doncs, a la teulada de l’equip de govern, on, sembla, no hi ha un criteri
unànime sobre què s’ha de fer amb
aquest imponent immoble que va
pertànyer a la Generalitat (hi havia
dependències de la Conselleria de
Justícia, fins que es van traslladar a
la Ciutat de la Justícia) i que podria
renéixer ara com a equipament administratiu municipal, perquè diuen que té nòvios, però els veïns no
semblen disposats a acceptar aquest
destí. Creuen que ha arribat l’hora de destinar a usos residencials i
de comerç de proximitat tots els im-
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mobles disponibles perquè la situació ja ha entrat en la fase d’emergència.
La finca té tots els elements
per convertir-se en un símbol de
la lluita contra la gentrificació.
Sobre la llinda de la porta principal, al número 10 de la Via Laietana, no passen inadvertides quatre
escultures. La principal és un de
tants Hermes que decoren els edificis de la ciutat, però si un repara
en les ales del seu casc sembla simplement un pare al costat de la seva dona i els seus dos fills, una família, vaja, l’espècie en extinció al
centre de la ciutat, o sigui, una cosa molt icònica.
Això, per una part. Per una altra, la silueta de l’edifici és de sobres coneguda. És el treball d’un
arquitecte notable, Francesc
Guàrdia Vial, estret col·laborador
de Lluís Domènech Montaner,
per exemple al Palau de la Música
i a la Casa Thomas. Inicialment,
l’edifici va ser construït per ser la
seu la Compañía Arrendataria de
Tabacos, l’embrió de la posterior Tabacalera, però no va arribar
mai a albergar aquelles oficines.
Actualment alberga als baixos
unes oficines de l’Institut Nacional d’Estadística, unes dependències que, segons l’opinió dels impulsors de la campanya Vida Laietana, haurien de buscar-se una
altra ubicació, perquè a la pèrdua
de població, Ciutat Vella hi suma
també el problema de la desaparició del comerç de barri. H

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 34

O.J.D.: 8501

TARIFA: 391 €

E.G.M.: 95000

ÁREA: 99 CM² - 11%

SECCIÓN: CATALUNYA

10 Mayo, 2017

P.12

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 21

O.J.D.: 9286

TARIFA: 410 €

E.G.M.: 79000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: PANORAMA

10 Mayo, 2017

P.13

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 26

O.J.D.: 5385

TARIFA: 735 €

E.G.M.: 32000

ÁREA: 224 CM² - 20%

SECCIÓN: CATALUNYA

10 Mayo, 2017

La Generalitat va detectar
irregularitats al Palau des del 2002
Intervenció General

no va descobrir, però, que
la institució estava patint
un espoli milionari
EFE BARCELONA

■ La Intervenció General de la
Generalitat, que va auditar els
comptes del Palau de la Música
des del , va detectar irregularitats en la contractació i la justificació de les subvencions públiques, encara que sense descobrir
la milionària espoliació perpetrada per Fèlix Millet i Jordi Montull.
Davant el tribunal de l’Audièn-

cia de Barcelona que jutja l’espoliació del Palau de la Música van
declarar ahir com a pèrits Josep
Maria Portabella i Mireia Vidal,
responsables de la Intervenció
General que van analitzar el desviament de fons del Consorci, organisme que vehiculava les ajudes públiques de les administracions a l’entitat cultural.
L’informe que la Intervenció
General va confeccionar per ordre
judicial, una vegada destapat l’escàndol del saqueig, va concloure
que els exresponsables del Palau
de la Música es van embutxacar
entre els anys  i  un total
de , milions d’euros dels fons
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públics de què es nodria el Palau,
mitjançant reintegraments en
efectiu i pagament d’obres en els
seus domicilis, entre unes altres
despeses particulars.
Fins a l’any , el control dels
comptes del Consorci corresponia a l’Ajuntament de Barcelona,
per ser l’administració que més
fons aportava al Palau, però a partir de llavors va ser la Generalitat
qui va assumir la inspecció, en haver canviat les majories en el si de
l’entitat, sense que mai es constatessin indicis del desviament.
A preguntes del fiscal, el responsable de la Intervenció General ha reconegut que en les audi-

tories que la Generalitat va portar
a terme dels comptes del Palau de
la Música s’havien detectat «defectes formals» en la contractació
personal, així com altres «problemes» per la falta de justificació de
subvencions.
Malgrat això, les successives
auditories no van descobrir el saqueig del Consorci del Palau de la
Música per part de Millet i Montull, que es van embutxacar ,
milions d’euros de l’entitat mitjançant reintegraments en efectiu
i també van pagar amb fons públics obres en els seus domicilis i
viatges particulars.
«Com és possible que no s’observessin durant tots aquests anys
les irregularitats», va preguntar el
fiscal Emilio Sánchez Ulled, la
qual cosa el responsable de la Intervenció General, Josep Maria
Portabella, va atribuir a «l’estructura» del Palau de la Música.
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La Generalitat no va fer
corregir les deficiències
detectades en els ajuts
que donava al Palau
La Intervenció General de la Generalitat, que va
auditar els comptes del Palau de la Música des
del 2002, va detectar irregularitats en la justificació de les subvencions concedides, però l’executiu català no va exigir que es corregissin fins
que el 2009 es va descobrir la milionària espoliació feta per Fèlix Millet i Jordi Montull. Ho van
explicar ahir en el judici els pèrits Josep Maria
Portabella i Mireia Vidal, que van analitzar el desviament de fons del Consorci, ens que vehiculava les ajudes públiques al Palau. Van xifrar en 3,2
milions d’euros els diners públics sostrets, dels
quals resten per recuperar 1,2 milions. ■ M.P.
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Fèlix Millet i Jordi Montull, en el judici per
l’espoliació del Palau ■ EP/ ARXIU
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Interventors del Goven
van detectar irregularitats
al Palau des del 2002

La Intervenció General de la Generalitat va detectar des del 2002
diverses irregularitats al Consorci
del Palau de la Música, sobretot
en la contractació de personal i la
justificació de subvencions, però
no va detectar l'espoli de Millet
i Montull, i el Consorci no va fer
res per solucionar els "defectes
formals" apuntats als informes
anuals. Així ho van assegurar ahir

dos pèrits que van treballar a la
Intervenció de la Generalitat i
que van fer informes sobre l'entitat pública que es feia càrrec principalment de l'edifici modernista
de Domènech i Montaner. Fins
l'any 2002 el control dels comptes del Consorci es feia a priori, o
sigui que calia autoritzar prèviament cada factura, i corresponia
a la Intervenció de l'Ajuntament
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de Barcelona, controlat pel PSC, i
que juntament amb la Diputació,
també governada pels socialistes, sumaven més percentatge de
participació que la Generalitat,
de CiU. Però el 2002 la Diputació va ser substituïda per Cultura
espanyol, del PP, cosa que va fer
que la Generalitat, que era qui
tenia més participació, passés a
controlar els comptes, control fet
a posteriori, a través de la seva
Intervenció General. El responsable de la Intervenció General va
reconèixer que en les auditories
que la Generalitat va dur a terme
dels comptes del Palau s'havien
detectat "defectes formals" en la
contractació personal.
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El Govern no constató el saqueo del
Palau pese a detectar irregularidades
Los peritos de la Generalitat aseguran que la estructura de la entidad «permitió el expolio»
J. PLANES - Barcelona

El juicio por el caso del expolio
millonario de las cuentas del Palau de la Música protagonizado
por el ex presidente de la entidad
Fèlix Millet y su ex mano derecha
Jordi Montull, siguió ayer con las
declaraciones de más peritos.
Concluyeron, en parte, que la
particular estructura del emblemático organismo, dividida entre
la Fundació Privada del Orfeó
Català, el Consorci del Palau –la
única parte con dinero público– y
la Associació Orfeó Catalá, facilitó
el supuesto millonario desfalco.

Hasta el año 2002, el control de
las cuentas del Consorcio correspondía al Ayuntamiento de Barcelona, por ser la administración
que más fondos aportaba al Palau,
pero a partir de entonces fue la
Generalitat quien asumió la inspección, al haber cambiado las
mayorías en el seno de la entidad,
sin que nunca se constataran indicios del desvío.
Portabella admitió que en las
auditorías que la Generalitat llevó
a cabo de las cuentas del Palau se
habían detectado «defectos formales» en la contratación personal, así como otros «problemas»

por la falta de justificación de
subvenciones, siempre según su
opinión.
Pese a ello, las sucesivas auditorías no descubrieron el saqueo
por parte de Millet y Montull, que
se embolsaron de 2,4 millones de
euros de la entidad mediante
reintegros en efectivo y también
pagaron con fondos públicos
obras en sus domicilios y viajes
particulares.
«¿Cómo es posible que no se
observaran durante todos esos
años las irregularidades», preguntó con intención el fiscal Emilio
Sánchez Ulled, a lo que Portabella

atribuyó a la citada «estructura»
del Palau.
Esa estructura, añadió, constaba de «tres personas jurídicas diferentes, con presupuestos diferentes y dos de ellas con auditor
diferente», un complejo sistema a
lo que se sumaba, en su opinión,
el hecho de que dos de las tres
entidades que constituían el Palau
eran privadas. «El problema es
que la cúpula era la misma», dijo,
y justificó que la Intervención no
se percatara del saqueo en que los
auditores solo comprobaban
«documentalmente» la gestión
económica de la entidad.

EXPLICACIONES

Efe

Declararon ayer como peritos los
responsables de la Intervención
General que analizaron el desvío
de fondos , Josep Maria Portabella
y Mireia Vidal. Eran los encargados del organismo que vehiculaba
las ayudas públicas de las administraciones a la entidad cultural.
De sus explicaciones se desprende que esta intervención de la
Generalitat, que auditó las cuentas del Palau desde 2002, detectó
irregularidades en la contratación
y justificación de las subvenciones públicas, aunque no descubrieron el millonario expolio.
Este informe de la Intervención
General concluyó que los ex responsables del Palau se embolsaron entre los años 1998 y 2009 un
total de 3,6 millones de euros de
los fondos públicos de los que se
alimentaba la entidad, mediante
reintegros en efectivo y pago de
obras en los domicilios de Millet
y Montull, entre otros gastos particulares.

En la imagen, el ex presidente del Palau Fèlix Millet, antes de unas de las sesiones de juicio

Pena de 4 años por agredir y dejar en la vía
del tren a un joven por ser homosexual
L.R. - Barcelona

El juzgado de menores 2 de Barcelona condenó a cuatro años de
internamiento a un menor por
lanzar y golpear con piedras a un

años de internamiento en un una sentencia de conformidad en
centro de régimen cerrado y a la que se le condena también al
otros tres años de libertad vigilada pago de 10.537 euros a la víctima.
por un delito de tentativa de ho- La sentencia considera probado
micidio por motivo de la orienta-P.17que el 6 de octubre de 2016 el
ción sexual de la víctima y robo menor, junto a otro amigo mayor

Se habían cruzado con él fuera
de un bar de ambiente homosexual de Sitges y se rieron de su
condición sexual, y posteriormente, lo volvieron a ver al salir
del bar y le siguieron hasta la estación de tren, sobre las 5.15 horas. Allí, con el propósito de acabar
con su vida y de menospreciarle
por su condición sexual, el menor
dijo: «Te vamos a asaltar. Dame la
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L'estructura
del Palau va
afavorir el seu
espoli, segons
elspèrits
Els interventors de la Generalitat q u e v a n a n a l i t z a r el saqueig del Palau de la Música
v a n a f i r m a r ahir al judici del
cas Palau que se segueix a Barcelona que la complexa estructura de la qual se servia l'entitat, conformada per l'Associació Orfeó Català, el Consorci
del Palau i la Fundació Privada
Orfeó Català, va afavorir l'espoli per part del seu p r e s i d e n t ,
Fèlix Millet, i del n ú m e r o dos
de la institució, Jordi Montull.
A m b d ó s a c u s a t s es v a n fer
amb 3,6 milions d'euros de diners públics entre els anys 1988
i 2009. Els pèrits van explicar
que l'estructura de l'auditori
feia possible que els auditors
de c a d a s c u n a de les tres potes del Palau no poguessin accedir a les comptabilitats de la
resta i que els pagaments qued e s s i n justificats a m b documentació que no permetia detectar que era falsa.
L'Associació i la F u n d a c i ó
eren entitats privades mentre
que la tercera, el Consorci, estava controlada per la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació.
I des del 2002, en va entrar al
lloc de la Diputació l'Instituto
Nacional de la Artés Escénicas y de la Música (Inaem) del
Ministeri de Cultura. Com a
e x e m p l e del f u n c i o n a m e n t
fraudulent, els interventors van
relatar que per justificar u n a
subvenció d'un milió d'euros
del Ministerio de Cultura al
Consorci, van s i m u l a r u n a
compra immobiliària del Consorci a la Fundació. • R. B.
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La Generalitat vio anomalías
en el Palau pero no su expolio
∑ La auditoría de la
entidad estaba a
cargo de la Generalitat
desde el año 2002
D. TERCERO
BARCELONA

La Intervención General de la Generalitat de Cataluña, que auditó las
cuentas del Palau de la Música desde 2002, detectó irregularidades en
la contratación y la justificación de
las subvenciones públicas que recibía, aunque sin descubrir el expolio
de Fèlix Millet y Jordi Montull.
Así lo confirmaron, ayer, los peritos Josep Maria Portabella y Mireia
Vidal ante el tribunal que juzga el caso
Palau en la Audiencia Provincial de
Barcelona. Portabella y Vidal fueron
los responsables que analizaron el
desvío de fondos públicos del Consorcio del Palau de la Música.
El informe concluyó que los responsables de la entidad cultural se
llevaron 3,6 millones de euros de las
arcas del Palau de la Música, provenientes de subvenciones públicas, entre 1998 y 2009. El sistema era el ya
conocido y confirmado en la vista oral
del juicio: reintegros en efectivo, pago
de obras en los domicilios de Millet y
Montull y otros gastos particulares.
Hasta el año 2002, el control de las
cuentas del consorcio correspondía
al Ayuntamiento de Barcelona, ya que
aportaba más fondos, pero a partir

Fèlix Millet, a las puertas de la Ciudad de la Justicia
de ese año fue la Generalitat quien se
hizo cargo de la inspección, al cambiar las mayorías en el órgano de gobierno de la entidad.
Fue entonces cuando se detectaron, gracias a las auditorías, «defectos formales» en la contratación de
personal y otros «problemas» por la
falta de justificación de subvenciones en las cuentas.
«¿Cómo es posible que no se observaran durante todos esos años las
irregularidades?», preguntó el fiscal
Emilio Sánchez Ulled a Portabella, a
lo que este respondió que esta opacidad se devía a la «estructura» del en-

INÉS BAUCELLS

tramado del Palau de la Música, integrada por la fundación, el consorcio y el Orfeón Catalán. Tres entidades jurídicamente independientes
«con presupuestos diferentes y dos
de ellas con auditor diferente».
Un sistema complejo con dos entidades privadas y la misma «cúpula» las tres. Los auditores accedían a
la documentación de cada una de las
entidades (pero no a las cuentas) por
separado. «El problema es que el auditor se basa en documentos y si no
accede a la contabilidad no puede detectar falsedades», añadió Portabella.

ADMITIDA A TRÁMITE

POLÉMICA CON LA EMBAJADA ESPAÑOLA POR EL VIAJE

El Parlament da
luz verde a una ILP
para prohibir los
«correbous»

Forcadell participa en Hungría
en un acto sobre la francofonía
ABC BARCELONA
P.19 de su declaración
Dos días después

Casals, denunciara en Catalunya
Ràdio haber recibido la llamada de

PAÍS : Spain
PROGRAMA : MEDIODIA COPE BARCELONA 14:20-15:00
DURADA : 42

Cadena Cope

dimarts, 9 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La Intervención general de la Generalitat detectó
irregularidades desde el 2002 en el Consorcio del
Palau de la Música, sobretodo en la contratación de
personal y la justificación de subvenciones ....
La Intervención general de la Generalitat detectó irregularidades desde el 2002 en el Consorcio del Palau de la Música, sobretodo en la
contratación de personal y la justificación de subvenciones pero no detectó el expolio de Montull y Millet y no hicieron nada para
corregir las irregularidades apuntados.
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DURADA : 94

RNE-1

dimarts, 9 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio del Caso Palau continúan los informes
periciales que han cifrado en 3.
En el juicio del Caso Palau continúan los informes periciales que han cifrado en 3.6 millones de euros el expolio del Consorcio del
Palau de la Música, el organismo participado por el Ayuntamiento, Generalitat y el Ministerio de Cultura. Los peritos afirman que el
Consorcio absorbió facturas de la Fundación de 294.000 euros. Decl. J. M. Portavella;
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TV3

dimarts, 9 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Los interventores de la Generalitat han cifrado hoy,
en el juicio del caso Palau, en más de tres millones
y medio de euros el dinero malversado procedente
del Consorcio del Palau de la Música.
Los interventores de la Generalitat han cifrado hoy, en el juicio del caso Palau, en más de tres millones y medio de euros el dinero
malversado procedente del Consorcio del Palau de la Música. Más de 800.000 euros se destinaron a pagar obras en las casas de Félix
Millet y Jordi Montull. Decl. Josep M. Portabella.
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Catalunya Radio

dimarts, 9 de maig de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

De los treinta millones de euros expoliados del
Palau de la Música, más de tres millones y medio
eran dinero público, según los interventores de la
Generalitat que hoy han declarado en el juicio.
De los treinta millones de euros expoliados del Palau de la Música, más de tres millones y medio eran dinero público, según los
interventores de la Generalitat que hoy han declarado en el juicio. Decl. un interventor de la Generalitat.
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