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No som
d’eixe món
b “No, jo dic no, diguem no.
Nosaltres no som d’eixe món.”
Vaig assistir al concert de comiat de Raimon el diumenge
28 de maig. Impressionant.
Era el seu adeu definitiu després d’una trajectòria de 55
anys.
Raimon, home de reconeguda fidelitat al país, símbol
de llibertats durant la llarga nit
franquista, va saber denunciar
com ningú els crims de la dictadura. Va sofrir una forta re-
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pressió. Referent cultural de
primera magnitud arreu, amb
una gran credibilitat i àmplies
simpaties, com ho demostra
que hagi omplert el Palau de
la Música en els dotze concerts de comiat.
S’ha acomiadat en plenitud
de facultats, en plena forma,
com en els seus millors
temps. És el moment i una
manera intel·ligent de fer-ho.
Però també és una llàstima
per als que el seguim de tants
anys...
Va dir adeu amb la mateixa
cançó amb què va començar
el 1962: Al vent
Raimon, et desitjo salut i
molts anys de vida al costat
de la teva estimada Annalisa.
FRANCESC GIFREU i JOVÉ
St. Joan Despí (Baix Llobregat)
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Full de ruta
Imma Merino

López
Raimundo

N

o puc dir que vaig assistir a cap
dels últims concerts de Raimon
al Palau de la Música. No perquè no
tingui una altíssima estima a un cantant del qual tinc unes quantes cançons impreses al cor de la memòria.
Senzillament, i a la vegada estranyament, em va passar per alt comprar
una entrada. I és així que em vaig conformar veient i sentint el seu últim concert, bellíssim i tan serenament emotiu, a través de TV3. El cas és que una
de les cançons que, entre tantes,
m’agraden especialment és T’he conegut sempre igual com ara, que va arribar poc abans dels bisos i precedida
de la versió en català de Te recuerdo
Amanda. Un cop va acabar de cantar
Et recorde Amanda, Raimon va explicar les circumstàncies en què va conèixer el tema de Víctor Jara, fer-lo seu
i intentar propagar-lo a les acaballes de
la dictadura franquista: una estada al
Xile del govern d’Allende, una revelació
fulgurant de la bellesa d’aquesta cançó
que va voler fer seva duent-la a la pròpia llengua, una nova ensopegada amb
la censura franquista que, deixant pas-

Sí, tenint present una persona
concreta, la cançó pren una
dimensió col·lectiva: “Tots els
que lluiten i que, com tu,
calladament treballen”
sar primer l’enregistrament en un disc,
va prohibir-ne la presentació en descobrir qui era el cantant xilè. Tot seguit,
va presentar T’he conegut sempre
igual com ara, sense nomenar-ne el títol, com un homenatge a tots aquells
que van lluitar en clandestinitat contra
la dictadura.
Em va estranyar que Raimon no digués que la cançó va inspirar-la, i per
això hi està dedicada, Gregorio López
Raimundo, líder històric del PSUC que
va viure i lluitar molts anys en clandestinitat contra el franquisme: “Els cabells blancs, la bondat a la cara, els llavis fins dibuixant un somriure.” Però
potser encara més que no hi fes referència el comentarista de TV3, que va
dir que, amb aquesta cançó, Raimon
expressava la seva solidaritat amb els
que han lluitat i encara lluiten per les
llibertats. Sí, tenint present una persona concreta, la cançó pren una dimensió col·lectiva: “Tots els que lluiten i
que, com tu, calladament treballen.”
No oblidem, però, els noms dels comunistes que van lluitar contra el franquisme.
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del Valle de los Caídos.
En part, perquè el centre té veritable ambició expositiva, però
també de reparació moral. El
punt 3 de la proposta aprovada
assenyala expressament que el
Ministeri de l’Interior “facilitarà
en un termini de sis mesos a la
Generalitat de Catalunya, en el
suport
que s’estimi
convenient
2 Junio,
2017

cia o l’Arxiu Històric Nacional,
en què s’integrin
fitxes,
atestats,
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amb la direcció general de Policia
del Ministeri de l’Interior”. I per-

L’enderroc dels antics
jutjats de Barcelona
començarà el 14 de juny
TONI MUÑOZ Barcelona

L’enderroc dels antics jutjats de
Barcelona situats al passeig de
Lluís Companys, que estan tapiats i tancats, començarà el 14 de
juny. Serà la primera fase del que
pretén ser la futura seu de l’Audiència de Barcelona, les dependències de la qual es traslladaran
a l’edifici que es construirà.
La previsió estimada pel Departament de Justícia és que el
desmantellament del bloc es prolongui durant els pròxims vuit
mesos i a partir de llavors el solar
sigui cedit a l’Ajuntament de
Barcelona perquè en faci un ús
provisional fins que no estigui

enllestit el disseny del nou edifici
i comencin les obres. La demolició costarà 2,8 milions i el solar
resultant tindrà 5.400 metres
quadrats.
La futura Audiència de Barcelona pren com a partida el projecte arquitectònic que va elaborar el 2010 l’equip de la llavors
consellera de Justícia, Montserrat Tura, que comptava allotjar
les 22 seccions de l’Audiència i
els 50 jutjats socials i del contenciós administratiu, alguns dels
quals ja van ser traslladats a la
Ciutat de la Justícia. D’aquesta
manera, el cost estimat per a la
futura Audiència serà una mica
menor que el projectat el 2010,

va passar a l’edifici durant els amb una exposició permanent de
la repressió,
les causes, els protaanys de la dictadura franquista.
FRECUENCIA:
Diario
Literalment: “Haurà de reprodu- gonistes i les conseqüències dutota la dictadura de Franco,
ir el funcionament de la direcció
O.J.D.: rant
120418
durant aquells anys en què la tor- de la lluita per les llibertats deD’altra banda,
tura i la repressió a les seves
de- mocràtiques”.
E.G.M.:
581000
pendències constituïen la seva s’insta el Ministeri de l’Interior a
traslladar
les
dependències
actuprincipal
activitat”.
L’actual
di- recció
30% haurà de complir l’objecSECCIÓN: VIVIR
als “amb l’objecte de donar als
tiu de ser “museu-centre memo- agents ubicats allà actualment

alista José Zaragoza va recordar
els antecedents d’aquesta decisió
com la conversió del castell de
Montjuïc en centre de la pau, durant el govern de Rodríguez Zapatero. I va subratllar que, atès
que la decisió “afecta un edifici
en ús, les coses s’han de fer respectant la memòria, però també
les necessitats actuals”.

l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, va reclamar la necessitat de construir un nou espai per
donar resposta a les càrregues de
treball dels òrgans judicials. Per
Recio un calendari òptim seria
que “d’aquí tres o quatre anys
l’edifici ja estigués construït”, però mentre això no arriba va exigir

tre les propostes amb un procés
participatiu entre els veïns dels
barris de Sant Pere i el Born.
Fonts del govern municipal han
avançant que s’inclinen per idees
que requereixin una baixa inversió, com un parc infantil, una pista de bàsquet o un zona d’exercici
per a la gent gran.
Enderrocant els antics jutjats
d’instrucció també s’alliberaran
els espais al Palau de Justícia que
actualment ocupen les seccions
de l’Audiència de Barcelona. El
president de l’Audiència va assenyalar, sobre això, que amb unes
bones condicions de treball és la
millor manera perquè la feina
dels jutges s’exerceixi dins dels
terminis. En aquest sentit va posar com a exemple el judici del
cas Palau, que va arribar a l’Audiència a l’agost i al desembre ja estava a punt perquè se celebrés el
judici després que se’l dotés de
més recursos, si bé va admetre
que tot el procés es va endarrerir
perquè la resolució dels recursos
havia trigat molt.

que passarà dels 65,5 milions
d’euros als 50 milions. El futur
disseny serà revisat “per dimensionar-lo a la realitat actual”, va
assegurar ahir el conseller Carles
Mundó. El titular de Justícia va
recalcar la necessitat imperiosa
de tirar endavant l’enderroc per
una qüestió de seguretat perquè
l’edifici, que fa vuit anys que és
tancat, s’ha deteriorat molt i té
problemes estructurals, i hi ha
hagut episodis de pillatge i intents d’ocupació, l’últim fa tres
setmanes, quan un grup va intentar entrar a les dependències
amb una serra radial.
El conseller es va marcar un
horitzó, però sense establir un
termini concret per concloure les
obres: “En cinc anys esperem tenir les obres acabades o en marxa”. El termini és orientatiu si tenim en compte que durant
aquests anys s’ha de tirar a terra,
redissenyar el projecte, licitar les
obres, adjudicar-les a una constructora i començar l’edificació.
Precisament ahir el president de

P.5

El solar resultant
acollirà un parc
infantil, una pista
de bàsquet o una zona
per a la gent gran
que es facin les obres necessàries
al Palau de Justícia, que actualment acull les seccions de l’Audiència amb manca d’espai perquè
els funcionaris puguin fer la seva
feina.
Durant aquest temps, per determinar els usos del solar resultant l’Ajuntament preveu sotme-
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LA BORSA O LA VIDA
2.6.2017

Xavier Bosch

DEMÀ

Albert Om

El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha actuat en el cas Palau amb seguretat, amb
una certa vanitat i un excés de lluïment literari. QUIQUE GARCÍA / EFE

Manuel Moix ha hagut de dimitir com a fiscal en cap d’Anticorrupció perquè
és el propietari del 25% d’una empresa a Panamà. CATI CLADERA / EFE

Les metàfores
del fiscal

H

e seguit, tant com he pogut, les sessions televisades del judici del cas
Palau. Des del primer
dia d’interrogatoris he
sentit fascinació pel fiscal Emilio Sánchez Ulled. Per la manera de desmuntar la trama i de presentar les proves
(l’allau de papers que Millet i Montull
no van ser a temps de destruir) i la precisió a l’hora de preguntar a acusats o
testimonis, m’ha semblat un personatge d’una sola peça. Més complet,
fins i tot, que els fiscals que veiem a les
millors sèries nord-americanes. No sé
quin equip té al darrere, però el fiscal
semblava tenir-ho sempre tot al cap.
Detalls i moments a la menuda, sense que ningú semblés xiuxiuejar-li res
a cau d’orella. Només de tant en tant,
i per revisar algun paper, enfilava fins
a la punta del nas les ulleres de la presbícia que acostumaven a descansar sobre la seva corbata. Ulled ha actuat
amb seguretat, amb una certa vanitat,

2 DE JUNY DEL 2017

Un assassí a la sala
d’autòpsies

E

i, després de moltes hores d’escrutarne gestos i paraules, diria que li agradava escoltar-se. Aquesta setmana, en
les quatre hores llargues d’exposició
de les seves conclusions, l’excés de lluïment literari ha fet que Sánchez Ulled
s’emboliqués en unes metàfores molt
rumiades. “El Palau era la canonada
per la qual transitaven els diners que
Ferrovial volia fer arribar a Convergència”. La canonada, sense que calgui
dir-ho, ens remet a les clavegueres. De
Daniel Osàcar, el tresorer de CDC que
considera que era una baula d’un engranatge que no ha pogut demostrar,
va dir que “era només el gallet de la
pistola”. Subliminarment, la metàfora ens va conduir al món de la màfia. El
llenguatge no és innocent. El fiscal coneix les virtuts descriptives, didàctiques i col·loquials de les metàfores i se
n’ha aprofitat per construir la visió
d’aquest cas com un cabàs. Feina feta. Com a premi, l’Estat l’enviarà a
Brussel·les.

l pitjor del fiscal Ulled no
ha estat l’excés de metàfores florides sinó el pacte amb els tres principals
acusats del Palau de la
Música. L’estratègia legítima de rebaixar-los molt la pena passava perquè Millet i Montull confessessin que
la martingala del Palau servia per finançar CDC. I, davant de la possibilitat del pacte ofert per la fiscalia, van
cantar La traviata. L’estratègia de
Montull, explicada en aquesta mateixa pàgina, tenia per objectiu deslliurar la seva filla de la presó. El benefici per a Millet, a part d’una reducció
de pena, el trigarem més a saber. Però una confessió, si no és completa, no
és confessió. Explicar mitja veritat és,
també, dir mitja mentida. I, aquí, Fèlix Millet, que, per dir-ho en metàfora, regava tots els horts, només va assenyalar cap a un sol partit, segurament el que més es va beneficiar del
3%. De la resta no se’n canta ni gall ni
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gallina, ni sembla, tampoc, que Ulled
tingui cap interès per posar-se les
ulleres per trobar proves que impliquin ningú més. La resta d’acusacions, per sort, no s’han sumat al paper
d’estrassa del fiscal Ulled de rebaixar
la petició de condemnes a Millet ni
als Montull.
Esclar que el món de la fiscalia, de
La Camarga ençà, s’està cobrint de
glòria. Quan no t’afinen un perfil en
nom de l’operació Catalunya, demanen que no s’empaperi una infanta
d’Espanya, o resulta que el fiscal en
cap d’Anticorrupció tenia –ell també– un titular a cinc columnes que li
ha arruïnat la vida. Ser el propietari
del 25% d’una empresa a Panamà ha
obligat, finalment i per sentit comú,
Manuel Moix a dimitir. Hi ha qui diu
que era com tenir la guineu vigilant el
galliner. Per posar més intenció a la
metàfora, per forçar-la més a l’estil de
Sánchez Ulled, diré que era com tenir
un assassí practicant les autòpsies.

PAÍS : Spain
PROGRAMA : HOY POR HOY CATALUNYA
DURADA : 67

Cadena Ser

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

Finalmente el Consorcio del Palau de la Música no
acusa a CDC en el juicio por el caso Palau, una
decisión que ha provocado una pequeña tormenta
política.
Finalmente el Consorcio del Palau de la Música no acusa a CDC en el juicio por el caso Palau, una decisión que ha provocado una
pequeña tormenta política. Desde el ayuntamiento Jaume Asens acusa a la Generalitat de deslealtad. Decl. Lluís Rabell; Jaume Asens.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA MAÑANA EN 24 HORAS
DURADA : 21

24 Horas

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el caso Palau, hoy es jornada de presentación de
informes de las acusaciones.
En el caso Palau, hoy es jornada de presentación de informes de las acusaciones. El Consorcio del Palau, organismo que representa a
las administraciones públicas, no se ha sumado finalmente a la acusación que la fiscalía ha presentado contra Convergencia por el
cobro de comisiones ilícitas.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LAS MAÑANAS BARCELONA
DURADA : 99

RNE-1

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música evita acusar a
CDC en su informe final.
El Consorcio del Palau de la Música evita acusar a CDC en su informe final. El resto de partes lamenta la rebaja de penas a Fèlix Millet
y los Montull, así como la falta de rigor de los organismos de control del Palau. Decl. abogado del Consorcio; abogado de la FAVB;
abogado de la Fundación y el Orfeó.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : MAS DE UNO CATALUNYA
DURADA : 13

Onda Cero

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El abogado del Consorcio del Palau de la Música ha
evitado acusar a CDC en su informe final.
El abogado del Consorcio del Palau de la Música ha evitado acusar a CDC en su informe final.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MATI DE CATALUNYA RADIO (INFORMATIVO)
DURADA : 52

Catalunya Radio

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La acusación popular de la FAVB presentó ayer sus
conclusiones finales en el juicio por el caso Palau.
La acusación popular de la FAVB presentó ayer sus conclusiones finales en el juicio por el caso Palau. Decl. Alex Solá, abogado FAVB.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : LA TARDE EN 24 HORAS
DURADA : 40

24 Horas

dimecres, 31 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

En el juicio por el caso Palau, las acusaciones han
continuado con la presentación de sus informes
finales.
En el juicio por el caso Palau, las acusaciones han continuado con la presentación de sus informes finales. El consorcio de la entidad
que representa a las entidades públicas no ha acusado a Convergencia.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : ELS MATINS (INFORMATIVO)
DURADA : 121

TV3

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Ayuntamiento de Barcelona y la CUP reprochan al
abogado del Consorcio del Palau de la Música que
haya evitado acusar o referirse a CDC en su alegato
final.
El Ayuntamiento de Barcelona y la CUP reprochan al abogado del Consorcio del Palau de la Música que haya evitado acusar o
referirse a CDC en su alegato final. El abogado de la FAVB ha sido contundente con el ex tesorero de CDC D.Osácar. Decl. F.Claverol;
J.Zuloaga; A.Solà.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : EL MON A RAC 1 (INFORMATIVO)
DURADA : 24

RAC 1

dijous, 1 de juny de 2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

La mayoría de acusaciones en el juicio por el caso
Palau rechazan la rebaja de penas para Fèlix Millet y
Jordi y Gemma Montull.
La mayoría de acusaciones en el juicio por el caso Palau rechazan la rebaja de penas para Fèlix Millet y Jordi y Gemma Montull. Para
éstos, el Consorcio, la Fundación y la FAVB mantienen peticiones de penas que superan los veinte años de cárcel.
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PAÍS : Spain
PROGRAMA : CATALUNYA VESPRE
DURADA : 40

Catalunya Radio

dimecres, 31 de maig de
2017

> Feu clic aquí per veure /escoltar l'alerta

El Consorcio del Palau de la Música se ha sumado a
la petición de la Fiscalía para acusar a CDC en su
informe final y la acusación de FAVB ha criticado la
actuación de las administraciones y del ....
El Consorcio del Palau de la Música se ha sumado a la petición de la Fiscalía para acusar a CDC en su informe final y la acusación de
FAVB ha criticado la actuación de las administraciones y del Palau por no acusar al partido.

P.16

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 5

O.J.D.: 9286

TARIFA: 410 €

E.G.M.: 79000

ÁREA: 84 CM² - 10%

SECCIÓN: OPINION

2 Junio, 2017

P.17

