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LLUÍS URÍA
MARC BASSETS
París / Washington. Corresponsals

Mai no és bon moment per a de-
terminades revelacions, però en
aquest cas a François Hollande li
han arribat en el pitjor moment.
Enmig de l’escàndol Cahuzac, el
diari vespertí Le Monde va reve-
lar ahir que l’home de negocis
Jean-Jacques Augier, vell amic
del president francès i tresorer
de la seva campanya en les elecci-
ons presidencials del 2012, és ac-
cionista de dues societats desloca-
litzades (extraterritorials) al para-
dís fiscal de les illes Caiman.
La revelació forma part d’un

extens treball d’investigació peri-
odística sobre els paradisos fis-
cals –Offshoreleaks– dut a terme
durant quinzemesos pel Consor-
ci Internacional de Periodistes
d’Investigació, amb base a Wa-
shington, en col·laboració amb
trenta-sis mitjans de comunica-
ció de tot el món, que han analit-
zat 2,5milions de documents. Els
documents contenen el nom de
milers de persones de més de
cent setanta països amb diners
en llocs com les illesVerges brità-
niques, les illes Cook i altres para-
disos fiscals.
Entre les dades obtingudes so-

bre personalitats franceses, que
Le Monde promet anar revelant
en els propers dies, potser la
dada políticament més destacada
és la que fa referència a Jean-
Jacques Augier, un amic d’Ho-
llande de l’època de l’ENA (l’Es-
cola Nacional d’Administració),
on tots dos van integrar la promo-
ció Voltaire. Augier, que va ser
inspector d’Hisenda abans de de-
dicar-se als negocis –és editor
dels setmanaris Books i Têtu–, va
reconèixer ser accionista de dues
societats a través del seu hòlding
financer Eurane, i va justificar-
ne la creació per una petició dels
seus socis a la Xina. Però Augier
va negar haver fet res d’il·legal i
haver obtingut cap benefici de ti-
pus fiscal, alhora que va assegu-

rar que no tenia cap compte ban-
cari personal fora de França. I va
afegir que el president francès no
hi té res a veure.
Hollande va assegurar des de

Rabat (Marroc) que ignorava
completament les activitats priva-
des del seu amic i va afegir que si
de la seva activitat al paradís fis-
cal de les illes Caiman es dedueix
una infracció, les autoritats fis-
cals actuaran en conseqüència.
El president va recordar que els
comptes de la seva campanya
electoral van ser avalats pel Con-
sell Constitucional, que no hi va
trobar cap irregularitat.
Augier no és l’única personali-

tat vinculada a la política que apa-
reix en la investigació. El consor-
ci periodístic ha revelat l’ús de
companyies i comptes bancaris
secrets per part de responsables
governamentals i familiars i socis

a l’Azerbaidjan, Rússia, el Cana-
dà, el Pakistan, les Filipines, Tai-
làndia i Mongòlia. Entre els
noms publicats figuren Maria
Imelda Marcos Manotoc, filla de
FerdinandMarcos, com a benefi-
ciària d’un trust a les illes Verges
britàniques, i la dona del vicepri-
mer ministre rus Ígor Xuvàlov.
Els documents inclouen des de

metges i dentistes nord-ameri-
cans fins a grecs de classe mitja-
na passant permultimilionaris in-
donesis. Els investigadors –vui-
tanta-sis periodistes de quaran-
ta-sis països– distingeixen entre
les “transaccions perfectament le-
gals” a comptes extraterritorials,
i casos de frau, evasió fiscal i cor-
rupció facilitades pels paradisos
fiscals. Durant l’última campa-
nya presidencial dels Estats
Units, les inversions a les illes
Caiman del candidat republicà
Mitt Romney van ser un motiu
de polèmica, però no se’n va qües-
tionar la legalitat.c

VELL AMIC

El president francès
diu que desconeix
completament les
activitats d’Augier

El tresorer d’Hollande és accionista
en empreses de les illesCaiman
Una investigació periodística revelamilers d’evasors en paradisos fiscals

Turbulències a París

L’home de negocis francès Jean-Jacques Augier, fotografiat ahir a París
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El trio neonazi considerat res-
ponsable de deu assassinats, nou
dels quals xenòfobs, dos atemp-
tats amb bomba i més d’una dot-
zena d’atracaments a Alemanya
entre el 1998 i el 2011, probable-
ment tenia una xarxa de col·labo-
radors més important que la que
es coneix fins ara. Així ho afirma
el diputat Sebastian Edathy, pre-
sident de la comissió del Bundes-
tag que investiga l’anomenada
Clandestinitat Nazi (NSU), el cas
més important de terrorisme
dels últims 20 anys a Alemanya.

Edathy va revelar ahir el que
és una obvietat: “Si en un país
com Alemanya vius tretze anys
en clandestinitat, si depens d’a-
juda logística per dur a terme
crims, probablement necessites
una xarxa de col·laboradors”.
Mentre el fiscal federal descriu
el trio com “un grup aïllat”, la sos-
pita que plana sobre la compli-
citat dels serveis secrets, que
explicaria que el grupno es detec-
tés durant tant de temps i que
una premsa conformada amb les
versions policials atribuís les
accions racistes als motius més
kafkians.
“De moment no tenim proves

que hi hagués cap mena de su-
port o de tolerància per part de
les autoritats, però personalment
crec que hi havia més gent treba-
llant per a l’Estat propera al trio
de la que se sap fins ara”, va dir el
diputat.
L’escena neonazi alemanya es

caracteritza per una enorme pre-
sència d’infiltrats i informants po-
licials que moltes vegades esbor-
ra les diferències entre la preven-
ció i la realització de delictes. Al-
menys dotze informants de la po-
licia política (BfV) van participar
en delictes racistes com ara coac-
ció, lesions, amenaces de mort,
elaboració de bombes, incendis i

tràfic d’armes, segons el progra-
ma Report Mainz del primer ca-
nal de televisió.
Segons la versió oficial, el grup

terrorista el componien una do-
na i dos homes. Ella, Beate
Zschäpe, va fer volar el seu últim
habitatge, poques hores després
que ells, Uwe Bönhardt i Uwe
Mundlos, se suïcidessin dins
d’una camioneta que van encen-
dre després d’un atracament.
Zschäpe, que es va lliurar a la po-
licia, serà jutjada el dia 17 a Mu-
nic amb quatre presumptes col·la-
boradors més.
Entre les restes de l’habitatge

es van trobar documents d’identi-
tat falsos que només haurien po-
gut confeccionar els serveis poli-
cials. En un dels assassinats hi va
ser present l’agent de la BfV An-
dreas Temme, àlies Petit Adolf,
que també va ser a la vora d’uns
cinc atemptats més.

Capmitjà de comunicació turc
no podrà assistir al judicimalgrat
que vuit de les deu víctimes eren
d’origen turc. Els 50 llocs reser-
vats per a la premsa s’han repar-
tit per estricte ordre de sol·lici-
tud, i això limita la cobertura a
mitjans alemanys i deixa fora els

principals mitjans internacio-
nals. L’ambaixador turc, que no
hi assistirà perquè el tribunal es
va negar a reservar-li una plaça,
va demanar “més tacte”, i el diari
Sabah presentarà querella.c

CarmenThyssen, a les illesCook

FENOMEN GLOBAL

Els paradisos fiscals,
segons l’informe,
permeten l’evasió i
alimenten la corrupció

Cap mitjà turc no
ha estat acreditat
per cobrir el judici,
que comença el
17 d’abril a Munic

Undiputat alemanycreuque la cèl·lula
neonazi va tenirmés col·laboradors

]Entre els noms que aparei-
xen als documents que ha
analitzat el Consorci Inter-
nacional de Periodistes d’In-
vestigació, hi ha la barones-
sa Carmen Thyssen-Borne-
misza. És l’única personali-
tat espanyola que apareix en
l’avanç que ahir va publicar
l’organització. Thyssen, se-
gons els documents, utilitza
una companyia a les illes

Cook per comprar obres
d’art en subhastes de cases
com Sotheby’s i Christie’s.
Entre les obres adquirides
per aquesta via, la informa-
ció cita el quadre Molí d’ai-
gua a Gennep, de Vincent
van Gogh, actualment en
dipòsit al Museu Thyssen-
Bornemisza de Madrid. En
declaracions al consorci de
periodistes, un advocat de

Thyssen va subratllar que
utilitza els paradisos fiscals
sobretot per permetre-li
una “màxima flexibilitat”
quan mou les obres d’art
d’un país a un altre. La
investigació destaca que
algunes de les obres mestres
del Museu Thyssen “són
propietat legal d’empreses
protegides en el secret en
paradisos fiscals”.


