
J aume Ciurana, el nou ti-
nent d’alcalde de Cultu-
ra, és persona sensata, as-

senyada i de llarga experiència 
municipal. Aquestes són les ca-
racterístiques compartides per 
l’equip de Xavier Trias, que se-
rà un alcalde de proximitat. 
De disbarats, cap o ben pocs. 
Grans programes de transfor-
mació, tampoc, a banda de la 
renovació d’una maquinària 
administrativa enferritjada i 
sovint menyspreadora del ciu-
tadà. Ara per ara, no sabem 
gran cosa sobre l’orientació 
que pot prendre la ciutat, l’es-
til de vida, la imatge, el plura-
lisme, la conviviavilitat.
 La impressió és que les co-
ses no canviaran gaire d’entra-
da, però a mitjà termini s’ani-
rà notant. Les elits refractàries 
a Catalunya perdran aixopluc, 
és a dir crèdit, o bé es reciclaran 
(les que encara no ho han fet, 
seguint l’exemple dels capda-
vanters intel·lectuals del socia-
lisme català). 
 L’absència de contrapoders 
a Catalunya accentuarà la ten-
sió, ja amb perspectives d’in-
crement seriós, entre el centre 

i la perifèria hispànics, si més 
no la nostra. En aquest context, 
s’haurà de vigilar per no gene-
rar exclusions. 
 Una vegada salvat el perill 
d’anar enrere en termes de mo-
dernitat, que hi era i Jaume 
Ciurana l’ha esbandit, el ter-
ritori de la cultura és crucial. 
Com més tibantor externa, més 
inclusiva, més creativa serà la 
ciutat. Més multicolor i festiva. 
En comptes de l’arrogant verti-
calitat dels sociates (que han llu-
ït moltes virtuts, i d’aquí el de-
fecte), cal molta més horitzon-
talitat, menys dirigisme, res de 
mirar per damunt de l’espatlla 
els que no tenen la sort de ser 
dels nostres, que som els esco-
llits.
 La línia estratègica de l’Ins-
titut de Cultura de Barcelona 
(ICUB) hauria d’estar marcada 
per cedir més i més protagonis-
me a la Generalitat en els grans 
equipaments (que arreu d’Eu-
ropa són cosa de l’Estat) i allibe-
rar recursos per donar suport 
a la creativitat. Barcelona, pol 
d’atracció d’idees, lloc preferit 
dels artistes d’arreu. Més labo-
ratori que mai. H

Canvi a 
Barcelona

XAVIER

Bru de Sala

Com més tensió 
externa, més 
inclusiva, més 
creativa serà la ciutat

deesi

cultura DIMARTS
50 5 DE JULIOL DEL 2011

El jutge deixa lliure sota fiança 
el director digital de la SGAE

MARGARITA BATALLAS
MADRID

E
l jutge Pablo Ruz va imposar 
ahir una fiança de 300.000 
euros al director general 
de la societat digital de la 

SGAE, José Luis Rodríguez Neri, i de 
150.000 al soci director de Microgé-
nesis, Rafael Ramos, pels delictes 
d’apropiació indeguda i administra-
ció deslleial. A més, va deixar en lli-
bertat amb càrrecs, però sense fian-
ça, les dues últimes detingudes, la 
dona i la cunyada de Rodríguez Neri, 
María Antonia i Eva García Pombo, 
si bé amb la prohibició d’abandonar 
el territori nacional.
 La decisió del jutge es va conèi-
xer a la mitjanit. En un acte de 23 
folis explica el suposat funciona-
ment d’aquesta trama i revela que 
Rodríguez Neri, amb el coneixement 
del president de la SGAE, Teddy Bau-
tista, va manipular les passades elec-
cions en aquesta entitat, que es van 
portar a terme dijous passat. Precisa-
ment, la Guàrdia Civil va irrompre 
a la seu de la SGAE quan s’acabaven 
de comptabilitzar els vots d’aques-
tes eleccions.
 Per aquest motiu, el jutge impu-
ta a Rodríguez Neri un delicte soci-
etari. La mateixa acusació que pesa 
sobre Teddy Bautista. El magistrat 
també revela que algunes de les em-
preses que han intervingut en el des-
viament de fons han deixat d’operar 
i que Ramos pot haver comès un de-

Fiança de 150.000 € 
per a un soci i llibertat 
amb càrrecs per a les 
altres detingudes

Pablo Ruz acusa 
Rodríguez Neri 
de manipular les 
eleccions de l’entitat

dona i la cunyada de Rodríguez Neri, 
durant més d’un hora cada una.
 Les declaracions judicials van du-
rar fins a dos quarts de deu del ves-
pre. Els detinguts es van haver de 
quedar als calabossos de l’Audièn-
cia Nacional fins que el jutge Ruz va 
acabar de redactar l’acte de llibertat 
sota fiança.
 Aquestes diligències se sumen a 
les que ja va practicar el jutge Ruz 
diumenge passat. Aquell dia va in-
terrogar el president de la SGAE, 
Teddy Bautista; el director general, 
Enrique Loras, i el director econò-
mic, Ricardo Azcoaga. El magistrat 
els va deixar en llibertat sense fian-
ça i els va imputar els delictes d’apro-
piació indeguda i administració des-
lleial. Aquestes conductes estan cas-
tigades amb fins a 10 anys de presó 
perquè la quantitat defraudada és 
d’«especial gravetat». H

33 El magistrat Pablo Ruz, a l’arribar ahir a l’Audiència Nacional.
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licte d’aixecament de béns.
 La jornada va començar amb re-
tard a l’Audiència Nacional. Ruz va 
convocar Rodríguez Neri a la una del 
migdia i durant quatre hores i mitja 
va intentar aclarir si, com afirmen 
els investigadors, aquest dirigent de 
la SGAE és el presumpte responsable 
de la trama societària que ha desvi-
at milers d’euros dels fons d’aquesta 
entitat.

ELS ANTECEDENTS / Rodríguez Neri en 
l’actualitat dirigeix la branca digi-
tal de la Societat General d’Autors i 
Editors, però el 2003 va ser president 
de la societat Microgénesis, l’empre-
sa que suposadament es va fer ser-
vir per cometre l’apropiació inde-
guda. Precisament ahir també va de-
clarar durant dues hores més el soci 
director d’aquesta empresa, Rafael 
Ramos. També van comparèixer la 

Victor Manuel creu que a Bautista 
«no li interessa» presidir l’entitat

EL PERIÓDICO
BARCELONA

 Víctor Manuel, membre de la candi-
datura que va guanyar les eleccions a 
la junta directiva de la SGAE, va asse-
nyalar ahir que a Teddy Bautista «no 
li interessa presidir la SGAE enmig 
d’aquest procés judicial, per lògi-
ca». Es tracta d’un missatge bastant 

La junta directiva 
compareixerà avui davant 
la premsa per primer cop

contundent venint d’algú com ell. 
El dia anterior mantenia que hi ha-
via «molt fum» en la investigació so-
bre Bautista i els seus col·laboradors 
i ahir sospesava un canvi al capda-
vant de l’entitat. Això sí, amb bon to. 
«És un home molt assenyat i impres-
cindible i el que més coneix i el que 
més en sap de la societat i per tant 
nosaltres pensem utilitzar aquesta 
experiència. Jo crec que ell serà el 
que decidirà que no es pensa presen-
tar a la reelecció com a president del 
consell de direcció», va explicar l’ar-

tista a la cadena SER. I va recomanar 
«buscar altres fórmules dintre dels 
estatuts per deixar-li prendre una 
decisió amb llibertat». 

INVESTIGACIÓ /«El qui sigui perseguit 
injustament serà defensat per la 
SGAE i qui sigui responsable serà jut-
jat fins i tot des de la mateixa SGAE», 
va assenyalar el cantant Sabino Mén-
dez, membre de la junta directiva, 
que avui compareixerà per prime-
ra vegada davant la premsa per va-
lorar la situació en què es troba la 
institució. Per la seva part, Ramon 
Muntaner, director de la SGAE al Me-
diterrani, és partidari d’actuar «amb 
contundència» contra la directiva i 
Bautista, «si es demostra que hi va ha-
ver desviament de fons», va declarar 
a Catalunya Ràdio. H33Víctor Manuel.

J La ministra de Cultura, Ángeles 
González-Sinde, va demanar 
ahir comparèixer al Congrés 
per «explicar la política del seu 
departament i, en concret, de les 
societats de gestió» a propòsit 
del presumpte frau de la SGAE. 
El Congrés haurà de fixar la 
data per a la compareixença. El 
portaveu de Cultura del Grup 
Popular, José María Lasalle, va 
ironitzar sobre aquesta petició 
i es va felicitar pel fet que la 
ministra «hagi recuperat l’ús de 
la paraula després de 72 hores 
de silenci».
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