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Mozart y Telemann
para Carlos III
El tercer centenario del nacimiento de Carlos III tendrá su celebración musical, entre otros escenarios, en el del Auditorio Caja
de Música del Palacio de Cibeles. Este sábado, 23, la Camerata Antonio Soler interpretará partituras de Mozart, Haydn y Telemann.
Muy activa se muestra la Fundación Più Mosso, que preside e
impulsa la animosa Ana Benedicto. Una de sus iniciativas más
señaladas es la denominada Primer Auditorio, ciclo estrella de la
entidad, nacido como continuación del conocido como El Primer Palau, venido al mundo a
la sombra del Palau de la Música Catalana de Barcelona hace
ahora ya 23 años. Se trata de seleccionar a jóvenes hornadas de
instrumentistas de alto nivel con
el fin de abrirles la posibilidad de
actuar y de adquirir experiencia.
Los primeros conciertos de la serie están previstos los días 30 de
septiembre, 6 de octubre, 19 de
noviembre y 20 de diciembre de
este año. Los nombres de los ale-

vines no nos dirán nada ahora,
pero es seguro que lo harán en
unos meses: Luis Mª Suárez
Uviolín), Agnes Mauri (viola),
Marta Estal y Oihane Viñespre
(sopranos), Guillermo Turina
(chelo barroco ya avezado),
Eduardo Frías y Clara Casado
(piano)… El destino de estos
muchachos es viajar más tarde
a los mejores auditorios foráneos
dentro del plan Talento Español
en Gira.
La incansable Fundación
prepara asimismo, para los días
30 de julio y 13 y 27 de agosto,
un ciclo veraniego de órgano a
cargo de Roberto Fresco, Miguel
Bernal, Pedro Alberto Sánchez
(con el trompeta Marcos Quesada) y Felipe López, que desa-

El aniversario de Enrique Granados, del que aquí hemos dado
ya noticia, sigue promoviendo
interesantes iniciativas, como la
prevista para el próximo 3 de
agosto en el Festival de Torroella de Montgrí: la recuperación,
en versión de concierto, de una
de las obras líricas olvidadas del
compositor leridano, Follet.
Pese a que el mundo en el que
el músico se desenvolvía con
mayor soltura era el del piano,
no debe olvidarse su aproximación a la escena, cuyo título más

Torroella celebra
a Granados con Follet
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representativo fue Goyescas, glosada no hace mucho en estas
páginas
Follet pertenece al llamado
periodo romántico-modernista
(1899-1910), en el que tiene lugar, según el especialista Víctor Sánchez, el principal impulso de Granados hacia el teatro

22-7-2016
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LA CAMERATA ANTONIO SOLER ACTUARÁ EN EL PALACIO DE CIB

rrollarán sus reconocidas aptitudes en el magnífico órgano de
la Parroquia de la Anunciación
de Meco, localidad vecina a la capital. Y es precisamente en uno
de los lugares más emblemáticos
de ésta, el antiguo edificio de
Correos, actualmente sede del
Ayuntamiento, donde va a tener
lugar otra manifestación musical,
ésta, si cabe, aún de mayor rango: un concierto de la Camerata Antonio Soler, que se exhibi-

lírico, con temas más ligados a
su tradición, alejada de unos primeros frutos de tipo verista. Es
el tiempo en el que el músico
establece una fructífera relación
con Apel.les Mestres, lo que
da pie al alumbramiento de varias obras de interés. Por ejemplo, Petrarca, no estrenada, o la

rá, a través de su grupo más camerístico, en el Auditorio Centro Caja de Música del Palacio
de Cibeles. El Concierto comenzará a las 20 horas de este sábado, 23.
La sesión se monta con motivo del tercer centenario de Carlos III. Y ha de tener el debido
lustre, pues esta formación, con
residencia en San Lorenzo de El
Escorial, que nació en 2011 y
que dirige su fundador, el ali-

zarzuela Picarol, que vio la luz
en 1901, con notable éxito.
En Follet el protagonista,
como en esas otras composiciones, es de nuevo el amor,
idealizado en este caso. Ópera en tres actos, basada en un
cuento popular bretón. Destaca en la partitura poderosamente el largo dúo de amor, de
claras resonancias tristanescas
según los que conocen la partitura, estrenada privadamente
en el Liceo el 4 de abril de
1903 con el compositor al pia-
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petidor de Boccherini y hábil artífice en el empleo de las técnicas compositivas que circulaban
por la Europa de la época y que
defendían genios como Haydn
o Mozart.
RECUPERACIÓN Y REVISIÓN

no. No hay noticias de que se
haya vuelto a interpretar. Algunos comentaristas señalan
que es una de las obras líricas
del autor que mejor recogen su
sensibilidad artística. Desde
luego, el libreto es muy bello
y sutil, también triste, y proporcionó a la pluma del músico
instantes en los que dejar volar
su inspiración. La que siempre
ofrece una historia de amor imposible. “Follet –decía Mestres– es el poema de natura, el

amor: todo, fuera de Nadala, es
indiferente para él. Pero la doncella se promete…”
En el Auditori Espai Ter actuarán la Orquesta de Cadaqués a las órdenes de Jaime
Martín, el Coro de Cámara Del
Auditorio dirigido por Xavier
Puig y dos valiosos protagonistas: el tenor Albert Casals, de
seguro trazo lírico, y la soprano Erika Escribá, clara y ligera. Junto a ellos dos interesantes y jóvenes barítonos, Alex

CAS

cantino Gustavo Sánchez, ha
dado muestras en su corta vida
de servir de manera muy fiel,
con instrumentos de época, fundamentalmente a la música española del periodo clásico, de
la que ha hecho bandera. Es conocida su febril actividad en estos últimos tiempos en torno a la
figura del compositor italiano
afincado en la corte española
Gaetano Brunetti (1744-1798),
un artista en cierto modo com-

Tiene mucho mérito la serie de
grabaciones en el sello Lindoro que está realizando la agrupación, sobre la base de sus timbres frescos, de su sonoridad
algo agreste, muy en su estilo,
en orden a completar una integral de las 41 sinfonías del músico transalpino. Se ha debido
de hacer pesquisas en el extranjero para localizar la mayoría
de las partituras, lo que indica la
desidia que aquí ha regido durante tantos siglos. El musicólogo Germán Labrador está al
frente de la operación de recuperación y revisión. Hasta ahora se han publicado dos CDs.
La estupenda Lina Tur Bonet
es la concertino en la segunda,
donde aparece una soberbia
Sinfonía Concertante. El concierto del 23 contiene obras de cámara de Telemann, Mozart, Johann Christian Bach, Quantz,
Boccherini, Beethoven, Haydn,
Pleyel y, naturalmente, Brunetti. ARTURO REVERTER

ELES ESTE SÁBADO 23
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La viuda
de Lehár

Desde su estreno en V
reta Die lustige Witwe d
do de estar presente e
tantes. Es una excele
siempre apreciado, qu
sica espumosa y a vec
al siglo XVII. Comed
pios de la ópera cómic
con el singspiel o con el
Alternancia entre diál
cock en Francia, Sulli
llöcker, Kálmán, Zie
son los nombres más f
Esta Viuda alegre va
este mes en versión de
Las cuitas, los equívo
la rica Hanna Glawari
Pons, que en principi
jar con el chisporroteo ligero, con el
lenguaje burbujeante de la música.
Pero el titular del
teatro es director
sumamente profesional, que sabe
prepararse a conciencia cualquier
partitura, sea cual
sea su estilo, por lo
que no descartamos que finalmente pueda aportar el ace
una partitura que aún
nicas e instrumentales
to y rápido, la mazurca
cha y la llamada ronda
Números magistra
Rosenknospe (que emp
de Heine, ilustrado en
respectivas entradas d
ja, el can-can de las gris
curso a estos y otros n
en el que sobresalen la
mos falta frescura y es
rano Bo Skovhus, uno
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E1 Palaupide
acelerarel
juicio porel
’casoMillet’
BARCELONA
E1 director del Palau de la Mfisica, Joan Oller, pidi6 ayer que
el juicio por el caso Millet de
desfalco de la instituci6n se celebre lo antes posible ((para
condenar a quien corresponda>>
y que sus antiguos gestores,
F~lix Millet y Jordi Montull,devuelvan el dinero. Durante una
comparecencia en el Parlament, Oller sostuvo que <<el Palau de la Mfisica es la victima>>
de ambos encausados.
Antes de la intervenci6n de
Ol16 rue Jordi Pons, sindico de
Cuuentas,quien present6 en torno al Consorciodel Palau de la
Mfisica Catalana (CPMC)entre
2010 y 2013, despu6s de que se
descubriera el desvio masivode
fondos de Millet y Montull. Segrin la Sindicatura, huboirregularidades tambi6n en esa etapa
durantela <<disoluci6nde factor)
del CPMC
y el traspaso de la gesti6n de la actividady de los edificios del Palau a la Fundaci6n.
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RICARD CUGAT

Els veïns
exigeixen que
s’executi el veto
a l’hotel del Palau
El ple municipal va
instar fa 6 anys per
unanimitat a actuar
i encara no s’ha fet
HELENA LÓPEZ
BARCELONA

L

onarà
overn
acumula
a seva
d’oci
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compte el malestar veïnal. La zona
que passarà a ser competència municipal comprèn una superfície de
90.762 metres quadrats de terreny,
76.804 metres quadrats de làmina
d’aigua i un total de 90 locals, que
ocupen conjuntament 9.463 metres quadrats.
TRAMVIA / Sanz va explicar que la co-

missió de govern també ha aprovat la firma d’un protocol amb
l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) amb la finalitat d’establir les funcions de les diferents
administracions públiques en el
projecte de connexió del Trambaix i el Trambesòs. L’acord es firmarà en el transcurs dels pròxims
dies i assenyalarà que Barcelona
d’Infraestructures Municipals
(BIMSA) licitarà el contracte per
a la redacció del projecte de connexió, amb un cost màxim de tres
milions d’euros, a repartir entre
l’ATM i el consistori. T. S.
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a decisió es va prendre al ple
municipal quan aquest encara era observat per un bust de
Joan Carles I. Va ser el 18 de
juny del 2010 i l’acord, que va comptar amb el vot a favor de tots els grups,
no admetia dubtes. El consistori es
comprometia a iniciar els tràmits per
anul·lar la modificació del Pla General
Metropolità (PGM) aprovada just un
any abans que obria la porta a la construcció d’un hotel al carrer de Sant
Pere Més Baix, davant del Palau de la
Música.
En els sis anys que separen aquell
acord unànime d’avui, la vara d’alcalde ha passat del socialista Jordi Hereu
al convergent Xavier Trias i d’aquest a
Ada Colau. Ningú va fer res, almenys
res efectiu, perquè els pactes passessin a ser una realitat. El PGM modificat ara com ara segueix qualificant el
sòl de les tres finques de la discòrdia
com a hotel, sense que gairebé ningú hagi posat el crit el cel. Gairebé. El
grup de veïns de Ciutat Vella i d’advocats voluntaris que durant anys van
lluitar contra la construcció de l’hotel
impulsat pels saquejadors confessos
del Palau Fèlix Millet i Jordi Montull
no amaguen la seva perplexitat amb
el govern de Colau per la seva inacció
en aquest assumpte, símbol del moviment veïnal de la ciutat.
/ Tant l’alcaldessa
com la regidora de Ciutat Vella, Gala
Pin, van créixer políticament dins el
moviment veïnal del districte. Es van
asseure en desenes d’audiències públiques al costat de Maria Mas, veterana líder veïnal del Casc Antic, per demanar als seus governants que intervinguessin en l’assumpte. «Ara són a
l’altre costat i res ha canviat. La decepció és total», assegura Mas. «No només
no ha sortit ningú de l’actual equip de
govern a recolzar-nos davant la garrotada del Suprem, ni una sola declaració pública; sinó que ni tan sols tenen
la valentia de portar a terme un acord
plenari de fa sis anys per blindar el solar. Amb el PGM actual segueix sent
possible l’Hotel del Palau», assenyala
la líder veïnal.
El govern municipal assegura que
«està plenament compromès» amb
LA CLAU ECONÒMICA

L’ajuntament
assegura estar
compromès amb
la rectificació
la modificació del PGM. «Estem negociant amb totes les parts per intentar agilitzar-lo el màxim possible», va declarar una font de l’equip
de govern de Colau. La clau de la negociació, hermètica i difícil, és clarament econòmica: els terrenys en disputa no tenen el mateix valor si s’hi
pot construir un hotel o si s’han de
mantenir com estan i dedicar-los a
ús escolar. Ajuntament i Generalitat
hauran d’afrontar el pagament de
les corresponents indemnitzacions.
«PURA ESPECULACIÓ» / El

«garrotada» a
què es refereix Mas és la sentència del
Tribunal Suprem del 9 de juny que absolia Millet i Montull del delicte de tràfic d’influències pel qual havien sigut
condemnats a un any de presó (en van
complir 13 dies). La sentència del Suprem admet una «pressió moral indeguda», però no hi veu delicte. La sentència no nega que els saquejadors
confessos del Palau pressionessin les
autoritats urbanístiques per «pura especulació immobiliària», «amb propòsits lucratius», però sentencia que
les coses «moralment reprotxables»
i les infraccions administratives comeses amb l’objectiu d’impulsar l’hotel «no encaixen en el delicte de tràfic
d’influències». La sentència confirma
l’exculpació de l’antiga cúpula d’Urbanisme de l’ajuntament. Els veïns,
acusació popular, són condemnats a
pagar les costes.
La llavors regidora de Ciutat Vella, Itziar González, va dimitir, segons
va explicar anys més tard, per la seva oposició a la decisió del govern socialista del qual formava part de facilitar a Millet i Montull la construcció
de l’hotel. «Atès el fortíssim caràcter
simbòlic d’una victòria veïnal per impedir la construcció de l’hotel a nivell
de ciutat, pot tenir un cost incalculable en el mandat de Barcelona en Comú que es mantingui aquesta modificació del PGM», sosté Daniel Jiménez
Schlegl, advocat i activista de l’Associació de Veïns del Casc Antic.
La Federació d’Associacions de Veïns(FAVB)titllalasentènciadelSuprem
de derrota ciutadana. ERC, que va impulsar l’aprovació del citat acord del
2010 d’anul·lació de la modificació del
PGM que possibilita l’hotel, tornarà a
instar a complir-lo al plenari d’avui. H
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Mas i Mas i m6s mflsica
EL MASI MASFESTIVALTORNA
A POSAR
BANDA
SONORA
A L’ESTIU DE BARCELONA
ORIOI RODR[GUEZ
L’agost solia ser un rues erm en
mfisica en directe, a Barcelona.
Una sequera de concerts que
va arribar al final arab la irrupci6 del Mas i Mas. Des de
dijou8 vinent, dia 28, i fins al
diumenge 4 de setembre, repartits entre els escenaris del
Palau de la Mflsica, el Born
Centre de Cultura i Mem6riai
les sales Jamboree, Moogi Los
Tarantos, rods de 150 artistes
protagonitzaran les 220 actuaclons programades en la catorzena edici6 del festival.
M~:SI MI~SJULIOI.
El 28 de juliol, el Palau de
la Mtlslca serh l’escenari del
concert inaugural de l’edici6
d’enguany del Mas i Mas Festival. Maria del MarBonet
celebrar~ el seu cinquant~ aniversari de traject6ria artlstica
revisitant, tot i la dist~ncia en
el temps de publicaci6, dues de
les seves refer~ncies m6s importants: Alenar (1977) Amic
Amat (2004). Una vetllada
qu6 la cantautora mallorquina comptar~ arab la complicitat de vells amics, corn el guitarrista Paco Cepero, que va
participar en la gravaci6 del
primer, i el flautista Moslem

Rahal, l’finic supervivent del
Cham Ensemble de Damasc,
que va coHaborar en el segon.
L’endemfi, divendres 29 dejuliol, el Palau de la Mfisica acollirfi una de les cites m6sdestacades del Mas i Mas 2016. Una
altra nit de celebracions, ja que
Martirio repassar~ els seus
trenta anys de carrera musical
arab un recital en qu~ estar~
envoltada de convidats corn
Sflvia P6rez Cruz, Arcgngel i la
mateixa Maria del Mar Bonet.
E1 cartell del rues de juliol del
Mas i Mas tambd inclou dues
llegendes del jazz. Ambaixador honorific del jazz de Nova
Orleans, el dijous 28 de juliol, Ellis Marsalis, patriarca
d’una de les nissagues rods importants del g6nere (6s el pare
de Wynton, Branford, Jason
i Delfayo Marsalis) trepitjar~
per primera vegada l’entarimat de la sala Jamboree. La
cava de la plata Reial rebr~t, el
dissabte 29 i el diumenge30, la
visita de Lee Konitz. L’impulsor del cool jazz actuar~ acompanyat del Catalan Quartet,
formaci6 que reuneix el pianista Marco Mezquida, el contrabaixista Bori Albero i el bateria RamonPrats, o, el que 6s
el mateix, tres dels millors joves talents del nostre jazz.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

NI~SI MI~SAGOST
La Sant Andreu Jazz Band celebra, aquest 2016, el des6 aniversari, efem6ride que festejarfi el dijous 4 d’agost, al Born
Centre de Cultura i Membria.
Inesgotable planter del jazz

MariadelMarBonet
protagonitzarh
el concert
inaugural
delMas
i Mas
203.6.FOTO:
fiEMMA
BOADA
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catalg, sota la direcci6 de Joan Chamorro, la Sant Andreu
Jazz Band ha estat la plataforma d’enlairament de promeses ja consolidades, corn Andrea Motis, Eva Fernfindez,
Magall Datzira, Marc Martin,

Joan Mar Sauqu6 i Rita Paybs.
Indubtablement, serfi un altre dels moments m6s entranyables del Mas i Mas 2016.
Noser~, per6, l’flnica vetllada
ineludible emmarcada dins de
la programaci6 del festival.
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Deixeble de Joe williams,
Johnny Hartman i A1 Jarreau,
declinant la seva proposta entre el jazz, el blues i el gospel,
Kevln Mahogany s’ha significat corn una de les veus m6s
personals i rotundes de la mtisica negra actual. E1 cantant
nord-americfi actuar~ el dimarts 2 d’agost al Jamboree.
E1 mltic cau jazzlstic barcelonl tamb6 acollir~, entre molts
altres, els concerts de John
Abereromble(5 i 6 d’agost),
Guillermo McGill (9 d’agost),
David S~chez (11 d’agost),
Peter King (12 i 13 d’agost)
Ray Gerlato & Clara Martin
(18 i 19 d’agost).
En constant proc6s d’exploraci6 de noves sensibilitats
sonores, John Abercrombrie
6s un dels guitarristes de jazz
m6s respectats. A Barcelona
aterrar/~ arab una formaci6
de luxe, formada pel pianista
Marc Copland, el contrabaixista DrewGress i el bateria
Joey Baron, un aut6ntic geni
dels timbals i els plats.
E1 Jamboree havia estat una
segona casa per al bateria i
compositor Guillermo McGill.
E1 percussionista uruguaig
torna a la plata Reial secundat
per un aut6ntic dream team: el
saxofonista Perico Sambeat, el
contrabaixista Javier Colina i
el pianista Marco Mezquida.
Nascut a Puerto Rico perb
projectat a NovaYork sota el
padrinatge del clan Marsalis,
el saxofonista David Sfinchez
ha esdevingut una de les personalitats m6s singulars del
jazz. Arab Carlb!, espectacle

que presentarg al Mas i Mas,
ofereix una visi6 particular
dels sons del jazz de Nova 0rleans conjugats amb la calidesa d’estils tradicionals de
Puerto Rico i ritmes africans.
L’ll d’agost, Peter King
complirh 76 anys. L’endemh,
s’instal.lar~ dues nits al Jamboree. Saxofonista llegendari,
refer+ncia obligada per a adalils de generacions posteriors,
corn Philly Joe Jones, Zoot Sims i Nat Adderley, King
mant6 intactes la sonoritat i
l’eleggncia que l’acrediten corn
el m6sic de jazz m~s admirat i
respectat de la Gran Bretanya,
juntament arab Ray Gelato i
Claire Martin, parella que se
sumarhal festival les nits del
18 i el 19 d’agost. Seran dues
sessions en qu+ amplificaran
el seu amor pel jazz m6sbailable i el swing m6sentusiasta.
E1 Mas i Mas Festival porta per primera vegada a
Barcelona al nou fenomen
deljazz i la caned italiana. Pupil avantatjat de Paolo Conte, versi6 florentina
de Jamie Cullum, el crooner
transalpl Raphael Gualazzi
actuar~ el 4 d’agost al Palau
de la Mfisica.
L’emblemb.tic recinte modernista tamb~ ser~ la caixa de resson~ncia de Zalon,
una de les grans revelacions
de l’filtima edici6 del Black
Music Festival. Arab The
Gramophone All Stars corn a
banda d’acompanyament, el
23 d’agost el cantant brit~nic
retr~ tribut a AmyWinehouse, enyorada diva del soul de

qui Zalon va set la veu principal del cor.
Acabada d’aterrar de Miami, on ha estat actuant al
costat del gran Paquito D’Rivera, Lucrecla s’associa al pianista cuba RamdnValle i el
percussionista alemany Ntis
Fischer per recdrrer els grans
cl/~ssics del jazz antill&. Seth
el 27 d’agost, al Born Centre
de Culturai Mem6ria. Una
setmana abans, el 20 d’agost,
Clara Peya, una de les figures m~s originals i fascinants
de la nostra escena musical,
creadora d’un llenguatge en
qu+ es mariden les formes del
pop, el jazz i la caned, donar~
a con~ixer el seu darrer treball d’estudi, Mimulus (2015).
MI~SI MI~SSETEMBRE
Juntament amb de Paco de Lucia, ha estat un dels nomsdeterminants en l’evoluci6 de la
guitarra flamenca des de la segona meitat del segle xx. Tres
anys despr6s d’anunciar que
es retirava, Manolo Sanldcar
ha decidit tornar als escenaris
arab la voluntat de reprendre
la carrera arab for~a i energia
renovades. E1 seu concert de 1’1
de setembre al Palau de la Mfisica marcarh el punt final del
Mas i Mas Festival 2016.
MASI M~SFESTIVAL
ESTIL:
DIVERSOS
ESTILS.
PALAU
DELA
MOSICA,
ELBORN
CENTRE
DECULTURA
I MEMORIA,
JAMBOR
EE,TARANTOS
IMOOG
DEL28DEJULIOLAL4DE
SETEMBRE.
PREU:
ENFUNCIO
DEL
CONCERT.
¯ Masimas.corn/festival
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La Sant Andreu Jazz Band celebra el
des aniversari amb Joventuts Musicals
El concert(~s dijousa I’Auditori 3 de I’Espai Culturade la Fundaci(~Sabadell1859
Si ja es molt
estimulantveurejoves
talents interpretant
mdsica, encara ~s mes
emocionantveure que
s’han apassionatpel
jazz i podenimprovisar
ambpersonalitat.
Aquestgran projecte
es la Sant Andreu
Jazz Bandde Joan
Chamorro,que ara
celebra 10 anys.
CARLESCASC(~N
Fauna d~cada, quart comen~aven, van passar pel Festival
Intenacional de Mdsica de
Sabadell, de Joventuts Musicals, i aquestdijous hi tornen
convertits en tot un fenomen,
ambactuacions a nivell interJoanChamorro
ambels seusjoves talents de la Sant AndreuJazz Band
nacional, un taunt de discos i
un documental sobre la seva
histSria.
rUn somni fet realitat.
Motis, la saxofonista, clarinesumena la mitja dotzena de
Ser~emotiusentir avui (22h) L’important ~s el cam/, no la
tista i cantant Eva Fernandez, treballs, en format CDi DVD,
a I’Auditori 3 de I’Espai Cultura meta,,, diuen. Desd’aqu~ el
la trombonista i cantant Rita
de la pr~)pia Sant AndreuJazz
de la Fundaci(~Sabadell 1859 director i multiinstrumentista Pay~s, el pianista Marc Mar- Band.
(d’en Font, 24) aquesta insSJoan Chamorro -gran mdsic trn...
Aquesta orquestra, per on
lira Sant AndreuJazz Bandjust
de jazz, d’altra banda- ha
SSnset discos sorgits en han passat james de mig cenen I’estiu que presentael con- projectat joves figures corn la
el si de la col.lecci(~ ,,Joan tenar de joves d’entre 7 i 20
cert del seu des~aniversari.
trompetista i cantant Andrea Chamorropresenta,,, que es anys, ha protagonitzat el docu-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

mental Sant AndreuJazz Band.
A film about kids and music,
dirigit per Ramon
Tort i premiat
arreu del m6n. Amesd’haver
tocat al Palau de la Mdsica
Catalana, el Gran Teatre del
Liceu o L’Auditori. I’orquestra
ha sortit sovint fora de Catalunya (Su~ssa,Marciac,Aix-enProvence,Torreilles, Ch&teauneuf-du-Faou, Muel, X&bia...)
i ha estat acompanyadade

RamonTort els ha
fet un documental
que han premiat
arreu del m6n
grans figures del jazz comels
saxofonistes Scott Hamilton,
Perico Sambeat. Dick Oatts,
JesseDavis, Scott Robinson...
Habitualmenthi toquen Ignasi
Terraza, JosepTraver i Esteve
Pi.
Per al programadels 10 anys
ban preparat temescorn Is you
is or is youain’t mybaby, Them
there eyes, Lotus Blossum,Did
you call, Aguasde marco, Wave
o Unchainmyheart, entre d’altres ¯
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Ladirectorainterina
d’Antifrau,
MaiteMasi~,
parlaamb
el president
dela CAI,JeanCastel,ahir. FOTO:
POL
SOL~/ACN
POLJTICA ¯ PER {INIDONE’I’TAT’

I HAVERACOMIADATQUATREALTS C~RRECS

L’oposici6 carrega contra la
directora interina d’Antifrau
Maite Masi diu que
no van recon ixer la
seva autoritati alguns
partits li recordenque
estavaafiliada a
Converg ncia
ACN

Els partits de l’oposici6 al Parlamentvan carregar durament ahir
contraladirectorainterinadel’Ofi
cinaAnfifmude Catalunya (OAC),
Maite Masig, per la seva ,dnidone"ftab,,acausa dels seusvincles amb
CDC,iper haver acomiadat enpoques setmanes a quatre alts chr
recs de I’OACper no <<haverreconegut la seva autoritat,.
En la seva compareixenqaa la
Comissi6 d’Afers Institucionals
(CAI) ha dit que desconeixia les
gravacionsde l’exdirector de I’OAC
Daniel de Alfonsoarab el ministre
de l’Interior, Jorge Fem~indezDiaz,i ha assegurat que ha plantej at
una nova organitzaci6 de I’OAC.
Aixl, C’s, la CUPi el PPli van
retreure els seus vincles arab
CDC,on va militar fins al zoo9,
i la seva relaci6 ambOriol Pujol
i el seu exsoci Sergi Alsina, im
plicat sen el cas de les ITV.
La diputada del PP Esperanza Garcla, a m~s, li va recordar
que corn a treballadora de I’OAC
va signar un informe on deia que
era poc probable que CDCs’hagu~s finanqat il.legalment a trav6s del Palau de la Mfisica. Anna
Gabriel, diputada de la CUP,la
vainstar a dimitir despr~s deveu
re el poc suport que t~ del Parlament ili va retreure que des que
va esclatar l’eschndol no s’evit~s
que De Alfonso accedls a I’OACni
pogu~s destruir documentaci6.
Tots els grups van estar
d’acord en la necessitat de mi-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

’Desconeixiales gravacions’
¯ Enla sevacompareixen(;a
a la sectorprivat, activitatssempre
coComissi6d’Afers Institucionals negudes
per DeAlfonso. En con(CAI) Masi~va dir que desco- vertir-se en directora interina,
neixialesgravacions
de l’exdirec- va voler reubicar la secrethria
for de I’OACDaniel de Alfonso del director, perqu~era unapoambelministredel’Interior, Jor- sici6 molt relacionadaarab De
ge Fernandez
Draz,i va asse~u
rat Alfonso,i deixar<<alliberats~>
per
q ueha plantejat unanovaor~a- al futu r directore ls chrrecsevennitzaci6de I’OAC.Masi~va expli- tuals,comels capsd’hreai l a cap
car queella va treballar a I’OAC degabinet.Per aquestmotiu, els
corn a t~cnica de12009
al 2o~i va acomiadar.
comadirectora adju nta de120~4 Sobreles gravacions,va dir
fins ara.
queella noesthd’acordamb el conEnl’Liltima etapa
tenialesfu n- tingut i to deles converses
i que
cions<<moltlimitades>>,centra- quanles va llegir, nova tenir gadesenla representaci6
institutinesd’escoltar-les, li va canviar
onali I’~rea de prevenci6en el l’opini6 sobreDeAlfonso.

llorar la imatge actual de I’OAC per aix6 va donar suport a l’exdi
i de la pressa per nomenar un rector. Tamb6opina que al prinnou director.
cipi la qiJesti6 nom6safectava la
persona de De Alfonso, arab qui
’Vergonya’i ’purga’
sempre va treballar correctament
L’excap de gabinet, Assumpci6 per6 sensepassar del’hmbit pro
Riba,va explicar que ella liva dir fessional, i li va recomanar que
a Masihque volia posar el chrre c dimitisjust despr6s de fer unaina disposici6 del noudirector o di- tervenci6 inicial al Parlament.
rectora, per6 quela nova directo- Per6 despr6svaveure que el((prora interina lava cessar de mane blema esva estendre corn el mag
ra ,~arbitr~ria)~. Defet,vainsinu- ma>~,ja que van comen~aralguar que el seu cessament, el canvi nes intrigues entre el personal,
de lloc de feina de dos c~trrecs rumors, mirades, a m~sde (~desm6s, i el cessament d’uns altres
~mimi vergonya,) per les revelatres s6n una purga semblant a la cions de les gravacions.
que esth fent aquests dies el preRiba va assegurar que ella era
sident Erdogan a Turquia. ~(Se present a totes les reunions de
sent impune,,,va dir de Masi~,de De Alfonso amb cadascun dels
quivadir que sempre esvantractres caps d’~rea, investigaci6, pretar correctament.
venci6 i anhlisi, per6 no en canvi
Riba va explicar que des que en les reunions ambla directora
van fer-se pfibliques les conver- adjunta. Aixi, va assegurar que
ses entre De Alfonsoi el ministre ella coneixiatot el funcionament
l’ambient a I’OACes va enrarir
intern de I’OACi tots els temes
molt. Inicialment ellava pensar que s’hi tractaven, i queencap de
que les gravacions erenun ~mun- les reunions on va estar present
tatge>> d’algun grup econ6mic i va percebre cap il.legalitat.
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L’oposició carrega contra
Masià, que es desvincula
del cas de De Alfonso
 La directora interina de l’Oficina Antifrau és acusada d’acomiadar

quatre alts càrrecs i qüestionada pels seus vincles amb el grup de CDC
AGÈNCIES | BARCELONA

Els partits de l'oposició al Parlament van carregar durament ahir
contra la directora interina de l'Oﬁcina Antifrau de Catalunya
(OAC), Maite Masià, per la seva
«inidoneïtat», a causa dels seus
vincles amb CDC, i per haver acomiadat en poques setmanes quatre alts càrrecs de l'OAC per no «haver reconegut la seva autoritat». En
la seva compareixença a la Comissió d'Afers Institucionals (CAI)
va dir que desconeixia les gravacions de l'exdirector de l'OAC Daniel de Alfonso amb el ministre de
l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i
va assegurar que ha plantejat una
nova organització de l'OAC.
Així, C's, la CUP i el PP li van retreure el seus vincles amb CDC, on
va militar ﬁns al 2009, i la seva relació amb Oriol Pujol i el seu exsoci

Sergi Alsina, implicats en el cas de
les ITV. La diputada del PP Esperanza García, a més, li va recordar
que com a treballadora de l'OAC va
signar un informe on deia que
era poc probable que CDC s'hagués ﬁnançat il·legalment a través
del Palau de la Música. La diputada de la CUP Anna Gabriel la va
instar a dimitir després de veure el
poc suport que té del Parlament i
li va retreure que des que va esclatar l'escàndol no s'evités que De
Alfonso accedís a l'OAC ni pogués destruir documentació.
Masià va explicar que ella va treballar a l'OAC com a tècnica del
2009 al 2011 i com a directora adjunta del 2014 ﬁns ara. En l'última
etapa tenia les funcions «molt limitades», centrades en la representació institucional i l'àrea de
prevenció en el sector privat, acti-

vitats sempre conegudes per De
Alfonso. En convertir-se en directora interina, va voler reubicar la
secretària del director, perquè era
una posició molt relacionada amb
De Alfonso, i deixar «alliberats» per
al futur director els càrrecs eventuals, com els caps d'àrea i la cap
de gabinet. Per aquest motiu, els va
acomiadar i, a més, va uniﬁcar les
àrees d'anàlisi i investigació.
Sobre les gravacions, va dir que
ella no està d'acord amb el contingut i to de les converses i que
quan les va llegir, no va tenir ganes
d'escoltar-les, li va canviar l'opinió
sobre De Alfonso. També va aﬁrmar que no n’estava al corrent
ﬁns que es van fer públiques.
Tots els grups van estar d’acord
en la necessitat de millorar la
imatge actual de l'OAC i de la
pressa per nomenar un nou di-

La presidenta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Maite Masià, ahir

rector. Masià també està preocupada per la credibilitat de l'organisme i va dir que s'han pres mesures internes, tot i que no les va
detallar.
L'excap de gabinet, Assumpció
Riba, va explicar que ella li va dir
a Masià que volia posar el càrrec a
disposició del nou director o directora, però que la nova directora interina la va cessar de manera
«arbitrària». De fet, va insinuar
que el seu cessament, el canvi de
lloc de feina de dos càrrecs més i
el cessament d'uns altres tres són
una purga semblant a la que està
fent aquests dies el president Er-

dogan a Turquia. «Se sent impune», va dir de Masià. Riba va explicar que des que van fer-se públiques les converses entre De Alfonso i el ministre l'ambient a
l'OAC es va enrarir molt.
D’altra banda, el secretari general del Grup Planeta, Lluís Elías,
va admetre ahir que el seu cap de
seguretat, Antonio López López,
excomandament de la policia espanyola, es va reunir amb Daniel
de Alfonso, i que aquest li va demanar fer una investigació sobre
possible corrupció d'ERC i CDC,
però que López s'hi va negar totalment.

Catalunya va ser la desena comunitat L'antiga Gisa es presenta
en ingressos per ﬁnançament el 2014 com a acusació particular
En capacitat fiscal,
en una causa lligada al 3%
Catalunya es va situar en


117,6 punts sobre 100, i en
98 en recepció de recursos
EFE | BARCELONA

Catalunya va ser el 2014 la tercera
comunitat autònoma que més recursos tributaris va aportar al sistema de ﬁnançament i la desena en
recursos per capita rebuts una vegada aplicat el model de redistribució vigent, segons un informe de
la Generalitat.
Segons l'anàlisi del departament
de la vicepresidència i d'Economia
de la Generalitat a partir de dades

facilitades pel Ministeri d'Hisenda,
Catalunya es va situar 17,6 punts
per damunt de la mitjana de les comunitats de règim comú –totes, a
excepció del País Basc i Navarra– en
aportació de recursos al model,
però dos punts per sota de la mitjana en recursos rebuts.
En aquest índex, la mitjana de les
comunitats se situa en el 100, de
manera que en capacitat ﬁscal Catalunya es va situar en 117,6 punts,
fet que suposa 2.422 euros per habitant, i en recepció de recursos totals en 98 punts, cosa que es va traduir en 2.196 euros per habitant,
dades que llancen una diferència
de 226 euros després d'aplicar el
model de redistribució vigent. La

Comunitat de Madrid va ser la
que major aportació va fer al sistema de ﬁnançament, amb 137,5
punts, seguida de les Balears (119,5 EFE | BARCELONA
punts) i de Catalunya (117,6 punts),
El vicepresident de la Generalimentre que la que va ocupar el pri- tat, Oriol Junqueras, va revelar
mer lloc en recursos rebuts va ser ahir que Infraestructures.cat, l'anCantàbria (128). Després de l'a- tiga Gisa, s'ha personat com a
plicació del sistema de ﬁnança- acusació particular en la causa
ment, Madrid va quedar en el lloc judicial sobre l'actuació del seu ex11 en termes de recepció de re- director general Josep Antoni Rocursos totals i Balears en el novè lloc sell, investigat per la seva suposasobre un total de quinze. Segons el da participació en el cas del 3%, de
parer de la Generalitat, aquestes da- suposat cobrament de comissions
des conﬁrmen la tendència del per part de CDC.
període 2010-2013, quan Catalunya
En una compareixença al Parva perdre unes 7 o 8 posicions re- lament, Junqueras va assegurar
latives una vegada aplicat el model que aquesta companyia pública va
de ﬁnançament.
decidir el 25 de maig que el més
convenient era presentar-se com
a acusació particular en una de les
peces separades que investiga un
jutjat del Vendrell, una personació
«que es va dur a terme el 27 de
maig del 2016».
En la seva intervenció, Junqueras va marcar distàncies amb l'anposar en el seu coneixement que terior Govern respecte d’aquest
tres famílies li havien expressat el cas, va recordar que el consell
seu malestar per alguns compor- d'administració d’Infraestructutaments del religiós amb tres ne- res.cat va decidir rescindir el connes d'entre 9 i 10 anys a les quals tracte de Rosell a ﬁnal de febrer i
asseia als seus genolls i, segons les va destacar que s'ha reformat el sisfamílies, les grapejava. Les tres fa- tema de puntuació tècnica de les
mílies van mostrar el seu acord en ofertes. En aquest punt, Junqueras
les gestions que va realitzar l'au- va assegurar que el nou president
toritat eclesiàstica, resolent que hi i conseller delegat d'Infraestructures.cat, Joan Jaume Oms, «ja no
havia una falta lleu.

Els Escolapis aparten un religiós
denunciat per abusar de tres menors
anys, ja va declarar a ﬁnal de juny
L'orde dels Escolapis va apartar davant els Mossos d'Esquadra,
ahir de totes les seves funcions l'ac- que porten la investigació destual coordinador de catequesi de prés de la presentació de les del'Escola Pia de Balaguer després de núncies. El cas es remunta al 2010,
conèixer que les famílies de tres quan l'escolapi estava adscrit, des
nenes l’havien denunciat ante- del 1992, a la parròquia d'Alella i,
riorment per presumptes abusos per tant, depenia de l'Arquebisbat
sexuals que hauria comès fa sis de Barcelona, on impartia catequesi als nens. El rector d'Alella va
anys
a Alella.
Segons
va informarCATALANA
PALAU
DE
LA MUSICA
la congregació, el religiós, de 76 contactar amb l'Arquebisbat per
EFE | BARCELONA
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Oriol Junqueras

forma part de la Taula de Contractació» de l'empresa i és «aliè» a
cada licitació. A més, va destacar
que s'ha establert un nou sistema
de puntuació que introdueix la
«responsabilitat mancomunada
de tots els components» que participen en la «valoració tècnica» de
les ofertes, i que el nou sistema documenta també qualsevol canvi de
criteri que es faci.
La Fiscalia sospita que Rosell,
que segueix en llibertat amb càrrecs després de ser detingut a l'octubre per la Guàrdia Civil, va poder intervenir des d'aquesta empresa d'obra pública per afavorir
l'adjudicació de projectes a companyies que suposadament pagaven comissions a CDC, ara PDC.
Junqueras va recordar que el
passat 9 de febrer es va elegir Joan
Jaume Oms president i conseller
delegat d'Infraestructures.cat, i va
remarcar que l'actual Govern pretén fer de l'antiga Gisa una empresa «transparent i eﬁcient».

