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Malgrat el que digui Convergència, les dades publicades ahir i avui per 

aquest diari aporten novetats sobre el desfalc del Palau de la Música en 

relació amb un possible finançament del partit nacionalista a través de 

Fèlix Millet. 

 

Fins ara, CDC havia resolt els dubtes sobre els convenis entre el Palau i la 

fundació Ramon Trias Fargas arribant a un acord amb els nous gestors 

per tornar en terminis el que es va ingressar indegudament. Ara, EL 

PERIÓDICO revela, amb documents que són al jutjat, que aquests diners 

que anaven a parar a la Trias Fargas coincidien en el temps i en part dels 

imports amb els pagaments de la constructora Ferrovial, adjudicatària de 

diverses obres públiques en l’última etapa de CiU al Govern com la L-9 

del metro i la Ciutat de la Justícia. Com que és més que una sospita que 

les constructores han finançat partits polítics de qualsevol signe, és 

necessari aclarir si Millet hauria pogut actuar en aquest cas també com a 

intermediari en el finançament de CiU. Ell mateix insinuava aquesta 

possible condició en la primera confessió que va fer davant de 

l’instructor, però la poca credibilitat de Millet és una altra raó perquè el 

jutge ho hagi d’investigar. A més, no es tracta només dels diners que 

rebia la fundació lligada a CDC, sinó que les sospites arriben també a tres 

empreses que treballaven per al Palau i per a les campanyes electorals de 

CDC. 

 

Naturalment, les dades publicades constitueixen únicament indicis que la 

investigació judicial haurà d’aclarir si amaguen un finançament irregular 

de CDC, com apunten ja els tres partits que integren el Govern. El més 



bel·ligerant va ser ICV, que va demanar la constitució immediata d’una 

comissió d’investigació al Parlament. El PSC i ERC es van mostrar més 

prudents i esperen les explicacions d’Artur Mas, encara que el 

vicesecretari socialista Miquel Iceta es va atrevir a aventurar que el cas 

«pot ser l’escàndol de corrupció política més gran dels últims 30 anys a 

Catalunya». 

 

L’obertura d’una comissió d’investigació parlamentària, de l’eficàcia de la 

qual sempre hem dubtat perquè les conclusions s’adopten al final per 

majories polítiques, no és prioritària. El que és imprescindible és que la 

fiscalia i el jutge investiguin a fons el cas per confirmar o descartar el 

que ara ja s’ha convertit en motiu de confrontació política. La justícia ha 

de treballar i ràpid. La veritat i la mateixa CDC tenen dret que sigui així. 

 

 


