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Avui tenen lloc les elec-
cions a l’Orfeó Català, però
el nom del guanyador ja se
sap: Mariona Carulla, que
havia de competir contra
la candidatura Socis de
l’Orfeó, liderada per Pau
Duran, que ahir va enviar
un comunicat anunciant
la seva retirada.

Des dels últims dies,
Pau Duran havia denun-
ciat reiteradament a Ca-
rulla pel que creia que eren
irregularitats en la gestió
de l’Orfeó-Palau de la Mú-
sica. Concretament, di-
vendres passat va presen-
tar una sol·licitud d’inves-
tigació davant la fiscalia
anticorrupció i el Protec-
torat de Fundacions per
“ocultació d’informació
als socis en els comptes de
la fundació”. El fet que la
candidatura de Carulla
respongués des dels con-
ductes de l’Orfeó i no com
a candidatura va enervar
molt més els ànims. La
candidatura de Carulla va
respondre explicant que
s’havia fet “una mala in-
terpretació en equiparar
les previsions amb els tan-
caments dels comptes” de
l’Associació Orfeó Català i
la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música.

Dilluns passat, Duran
va convocar una roda de
premsa per ahir a primera
hora del matí en la qual va
denunciar l’existència en

els comptes de l’exercici
de 2012 d’una desviació de
1.200.000 euros entre la
informació explicada a
l’assemblea de socis i els
números presentats al re-
gistre de fundacions. En la
convocatòria va demanar
que es declarés nul el pro-
cés electoral en els comicis
que avui s’han de celebrar.
També va advertir que si
no es declarava nul el pro-
cés en un plaç que finalit-
zava a les 16.00 hores
d’ahir es retiraria com a
candidat. Arribada l’hora
sense obtenir una respos-

ta que satisfés la seva de-
manda, va formalitzar la
seva amenaça anunciant
la retirada de la candida-
tura Socis de l’Orfeó.

Jornada de comunicats
En l’escrit presentat a la
mesa electoral de l’Asso-
ciació Orfeó Català denun-
ciava, entre altres temes,
la negativa a donar un
cens d’electors a la seva
candidatura o la prohibi-
ció de repartir propagan-
da electoral entre els socis,
dins de la seu de l’associa-
ció, durant la campanya.

La resposta de la mesa
electoral va arribar també
en forma de comunicat la
tarda d’ahir en el que es
negava la realització de
cap tracte discriminatori
ni de favor a cap de les can-
didatures. També consi-
derava el manteniment de
la celebració de l’assem-
blea d’avui en la que vota-
ran els socis i obria la porta
a la reconsideració de la
decisió de Duran tot ofe-
rint-li la possibilitat de
mantenir la candidatura.
Aquest oferiment es man-
tindrà fins avui a les

18.30, hora en la que co-
mençarà l’assemblea de
socis.

Al seu torn, a la jornada
de comunicats d’ahir s’hi
va afegir el de la candida-
tura de Mariona Carulla,
en la qual lamentava la
postura de Duran:“Volem
expressar el nostre rebuig
a la conducta que la candi-
datura del senyor Pau Du-
ran ha mantingut durant
tota la campanya electo-
ral, i molt especialment a
la seva voluntat de no pre-
sentar-se a les eleccions,
perquè la considerem ir-
responsable i irrespectuo-
sa per a l’associació Orfeó
Català i els seus socis”,
deia el comunicat, on tam-
bé es queixaven que la de-
cisió de Duran s’hagués
pres a poques hores de la
celebració de les eleccions.

Sobre el candidat reti-
rat, el comunicat deia: “El
senyor Pau Duran no s’es-
tima ni l’Orfeó ni el Palau,
perquè no li ha importat
embrutar la seva imatge,
sinó que l’ha utilitzat per
fer la seva pròpia promo-
ció personal.”

El comunicat finalitza-
va amb la ferma decisió de
la candidatura de Carulla
a presentar-se a les elec-
cions i a “animar tots els
socis, més que mai, perquè
assisteixin a l’assemblea
de demà [per avui], ja que
considerem que aquesta
és la millor manera d’ex-
pressar lliurement la seva
voluntat”. ■

Pau Duran es retira
Jaume Vidal
BARCELONA

L’excandidat a la presidència de l’Orfeó renuncia pel que considera parcialitat de
la mesa electoral i per la ingerència de la junta en funcions a favor de Carulla

Pau Duran, en una imatge recent al costat del cartell de la seva candidatura ■ QUIM PUIG

La mesa
electoral invita
Duran que
reconsideri la
decisió fins avui
a les 18.30h

La 64 edició de la Nit de
Santa Llúcia, l’anomena-
da festa de les lletres cata-
lanes, organitzada per
Òmnium Cultural, se cele-
brarà enguany el 22 de de-
sembre en el Gran Teatre

del Liceu de Barcelona. La
tria de l’espai segueix la lí-
nia encetada fa uns anys
de substituir un sopar per
un espectacle més escènic
transmès per Televisió de
Catalunya.

I és en aquesta línia de
trobada dels escenaris i les
lletres que l’Associació
Dramàtica de Barcelona i
l’Institut del Teatre, amb el
suport d’Òmnium, han in-
corporat el premi Frederic
Roda de Teatre, als ja tra-

dicionals guardons que
lliura la Nit de Santa Llú-
cia: Carles Riba, de poesia;
Sant Jordi, de novel·la; Jo-
sep Maria Folch i Torres,
de novel·la infantil, i el Joa-
quim Ruyra, de narrativa
juvenil, a més dels dos pre-
mis de comunicació.

El nou premi té una do-
tació de 20.000 euros i ha
de ser per a obra inèdita i
en català, i segons la presi-
denta d’Òmnium, Muriel
Casals: “Incloure aquest

guardó fa justícia a la gran
tradició en aquest camp
que té Catalunya. I també
és important per a l’entitat
perquè Roda va ser gerent
d’Òmnium”, va dir ahir al
Saló dels Miralls del Liceu.
Roda, llicenciat en dret, va
ser director de teatre, crí-
tic teatral i un gran promo-
tor de la cultura. “En
aquest any significatiu és
important posar en relleu
el paper de la cultura en el
país”, va dir Casals. ■

La nit de les lletres
catalanes
se celebrarà al Liceu
el 22 de desembre
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Santa Llúcia crea el premi teatral Frederic Roda

L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias i la presidenta d’Òmnium
Cultural, Muriel Casals, ahir al Liceu ■ ACN


