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Fa just dos anys que va es-
clatar l’afer Millet al Palau
de la Música Catalana
quan un altre escàndol
sacseja de nou el món de la
cultura. Aquest cop és la
Societat General d’Autors
i Editors (SGAE) el punt
de mira d’una investigació
que ha d’esclarir un pre-
sumpte delicte de falsifica-
ció de documents, malver-
sació de fons públics i
apropiació indeguda.

La Guàrdia Civil va ocu-
par ahir al matí la seu de la
SGAE a Madrid davant
l’astorament dels treballa-
dors per efectuar un regis-
tre per ordre judicial i amb
vuit ordres de detenció a la
mà. El president de la
SGAE, Eduardo Bautista,
que el dia abans havia es-
tat reelegit president de la
societat, va ser detingut i
va passar a disposició judi-
cial juntament amb vuit
persones més vinculades a
la SGAE, entre les quals hi
ha José Luis Rodríguez
Neri, mà dreta de Bautista
i director de la Societat Di-
gital d’Autors d’Espanya
(SDAE). Ell hauria estat
l’autor del presumpte des-
viament de desenes de mi-
lers d’euros a empreses de
la seva propietat –i en es-
pecial a Microgénesis,
principal contractista de
la SDAE– per serveis que
mai s’haurien dut a terme.
Ahir, en el marc de l’ano-
menada operació Saga,
també es van bloquejar al-
guns comptes bancaris
dels directius detinguts.

La Fiscalia Anticorrup-
ció és qui ha tramitat la de-
núncia, la qual feia dos
anys que treballava sobre

aquest cas arran de la de-
núncia d’altres entitats,
basada en “suposades il·li-
cituds comeses en la ges-
tió econòmica dels recur-
sos de la SGAE”. Segons
fonts de la investigació, el
delicte de malversació de
fons s’hauria produït a tra-
vés de la Societat Digital
d’Autors i Editors, subsi-
diària de la SGAE.

Eduardo Bautista, co-
negut com a Teddy pel seu
passat de músic, fa 34
anys que és a la SGAE i en
presideix el consell de di-
recció des de 1995. Dijous
va revalidar la seva majo-
ria amb la Candidatura

Professional d’Autors i
Compositors (CPAC). La
seva gestió ha estat sem-
brada de polèmica arran
de la seva lluita aferrissa-
da pel cobrament univer-
sal de drets d’autor i
contra la pirateria a inter-
net, fet que li ha suposat
rebre nombroses crítiques
dins i fora del sector.
A banda d’implantar el
cobrament de drets en
establiments públics, bo-
des, concerts benèfics i
en representacions tea-
trals, va ser la seva gestió
del cànon digital i les
descàrregues a internet la
que va encendre els ànims

entre els internautes.
Fa anys que veus discre-

pants a l’actual gestió de la
SGAE denunciaven irre-
gularitats financeres, en-
tre les quals destaca la de
l’advocat català Josep Jo-
ver, que va aconseguir der-

rotar les entitats de gestió
a la Unió Europea amb el
cas del cànon digital. Jover
va posar una denúncia a la
SGAE el 2007 amb el su-
port de diverses associa-
cions d’internautes i una
segona el febrer d’aquest
any. Segons afirma en la
xarxa social, podrien ha-
ver desaparegut fins a 400
milions d’euros.

D’altra banda, el 2009,
l’advocat Javier de la Cue-
va, un expert en propietat
intel·lectual, va denunciar
la “falta de transparència i
control per part de l’Estat”
de l’entitat i va assenyalar
la “falta de democràcia in-

terna” d’aquesta institu-
ció, en què només voten
8.271 dels més de 100.000
socis que té.

Sinde sota el focus
Víctor Domingo, el presi-
dent de l’Associació d’In-
ternautes, va acusar ahir
de la seva banda al Minis-
teri de Cultura de no haver
fiscalitzat correctament
els comptes de la SGAE:
“El que ha passat avui és
un toc d’atenció per al Mi-
nisteri de Cultura i la mi-
nistra González Sinde,
que són els que han de fis-
calitzar tots els comptes
de les societats de gestió
de drets d’autor. Aquests
comptes, i ja ho va dir en el
seu moment el Consell de
la Competència, no són
transparents ni clars.”

Estupor i confusió
Els nous membres de la
junta directiva de la SGAE
catalans, com ara Xavier
Benguerel i Albert Guino-
vart, es van mostrar ahir
sorpresos per la notícia i
van afirmar que no sospi-
taven res, en espera de sa-
ber com evoluciona el cas.
En la candidatura guanya-
dora hi ha també Jaume
Sisa, Sabino Méndez,
Santiago Moncada i Dolo
Beltrán. ■
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400 
són els milions d’euros
que, segons determinats sec-
tors, podrien haver desapare-
gut de les arques de la SGAE.

La Guàrdia Civil ahir custodiant l’entrada de la seu de la SGAE a Madrid, al Palau de Longoria ■ SUSANA VERA / REUTERS
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