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PEDRO VALLÍN
Madrid

L
a junta directiva de la
Societat General
d’Autors i Editors
(SGAE) ha pres la ini-
ciativa, però del que

va anunciar ahir és més rellevant
el que no farà que el que farà. Per
ara, EduardoTeddyBautista,mal-
grat els greus càrrecs que li impu-
ta l’Audiència Nacional, ni dimi-
teix motu proprio ni serà desti-
tuït. I en segon lloc, malgrat el
presumpte frau que en els fons de
l’entitat pot haver causat la trama
corrupta, la SGAE no es persona-
rà com a acusació particular en la

causa oberta al jutjat número 5 de
l’Audiència Nacional. Almenys,
no de moment.
El que ha acordat la junta és

constituir una comissió rectora
que iniciï una investigació inter-
na per “depurar responsabili-
tats”. L’informe que en resulti es
lliurarà a l’Audiència Nacional i
serà aleshores quan la SGAE es
personarà en la causa. La comis-
sió també serà l’únic òrgan execu-
tiu per prendre decisions i orga-
nitzar el funcionament ordinari
de la societat i hi quedaran subro-
gats els actuals òrgans de govern
de la societat. Aquesta comissió
estarà formada per quatre autors
i un editor i “presidida per un di-
rector extern i independent, de
reconegut prestigi que permeti as-
segurar els objectius” d’aquesta
comissió. Els músics Víctor
Manuel San José i Caco Senante,
membres de la junta, van adme-
tre que ja tenen pensat el nom
d’aquest independent a qui es
concediran poders especials a la
societat de gestió, però no van vo-
ler fer-ho públic mentre no se’n
confirmi l’acceptació. Sí que van
avançar que tindria “un fort per-
fil econòmic i tècnic”, tenint en
compte que una de les seves tas-
ques serà la investigació, i que
probablement procediria del
món acadèmic i alhora hauria
exercit algun càrrec polític.
Bautista, que no hi renuncia,

no serà destituït, però tampoc no
serà ratificat –com estava previst
que fes la nova junta directiva el
proper 12 de juliol quan constitu-
ís el nou consell de direcció– amb
la qual cosa a partir del dia 12,
quan estigui format aquest go-
vern d’emergència plenipotencia-
ri, continuarà sent president pe-
rò, segons el que van explicar
ahir els guanyadors de les elecci-
ons –van comparèixer, a més dels
ja esmentats, Sabino Méndez,

Ernesto Caballero i Juan Ignacio
Alonso–, no disposarà de poders
executius perquè hauran estat
transferits a la nova comissió.
Potser el fet més xocant del

que va decidir ahir la junta direc-
tiva de la societat d’autors és que
fila molt prim respecte a la pre-
sumpció d’innocència, que diu
que respecta, però que aplica de
manera diferent segons la perso-
na: expressa la seva “solidaritat
amb les persones i les famílies del
president [TeddyBautista] i els di-
rectors que han estat posats en lli-
bertat sense que el fiscal hagi
sol·licitat per a ells mesures pre-
ventives” (fórmula rebuscada per
no esmentar que hi ha greus càr-
recs contra ells i que se’ls ha reti-
rat el passaport), confien en “la se-
va presumpció d’innocència i la
seva honestedat”. Per contra, res-

EN ESPERA

No es personarà
com a perjudicada
mentre faci una
investigació interna

El cànon, el càlcul i la llei Sinde

La crisi de la gestió dels drets d’autor

ELECCIONS DUBTOSES

La junta no considera
rellevant la sospita
del jutge sobre
el procés electoral

]La portaveu del PP al Con-
grés, Soraya Sáenz de Santa-
maría, va demanar ahir la
dimissió del vicepresident
primer, Alfredo Pérez Rubal-
caba, després de conèixer,
per la informació que avan-
çava aquest diari, que el cà-
non digital està desnonat i
només falta que el govern es
decideixi a anunciar-ho. El
PP pressionava l'executiu
des que el 6 de juny va culmi-
nar el termini de tres mesos
en el qual el govern es com-
prometia a ajustar el cànon
a la sentència del cas Pa-
dawan –que impedeix que

s’apliqui indiscriminada-
ment–, però desconeixia que
les negociacions dels ministe-
ris d'Indústria i Cultura havi-
en culminat fa algunes set-
manes amb la supressió
d'aquesta taxa, ja que s’ente-
nia que el cost jurídic i polí-
tic de modificar-ne l’aplica-
ció no era proporcional amb
l’abast tan reduït de la nor-
ma, tant en sentit recaptato-
ri com pel caràcter efímer
–en tant que es transita a un
negoci cultural basat en l'ac-
cés i no pas en la còpia–. En
aquest marc, la demora a
l’anunci i el presumible ús

polític d’una mesura de tan-
ta popularitat ha fet enfadar
els populars, que critiquen
el joc de càlculs que atribuei-
xen al vicepresident i candi-
dat del PSOE. Aquesta su-
pressió està vinculada inexo-
rablement amb la causa de
l’Audiència i juntes suposen
la liquidació del model de
gestió de drets, una impugna-
ció de vuit anys de política
cultural que a més a més fa
prou improbable que arribi
a aplicar-se abans de les elec-
cions l’anomenada llei Sinde
contra les descàrregues. / P.
Vallín

Cultura

LaSGAEmantéBautista
malgratelscàrrecs

La junta investigarà però demoment no es persona en la causa

A la segona. La junta
va convocar i va descon-

vocar els mitjans en tan

sols sis hores
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“El Govern busca
una fórmula d’equi-
libri per al cànon
digital. No em
consta que
s’hagi decidit
suprimir-lo”

ELENA VALENCIANO

Quatre autors, un editor
i un auditor independent
tindran tot el poder exe-
cutiu

“Substituir el cànon
digital per una parti-
da del pressupost
és més indiscrimi-
nat que el model
rebutjat per la justí-
cia europea”

“El model actual
de gestió dels
drets d’autor
està acabat, el
Govern no pot
mantenir
el cànon digital”

“Rubalcaba podria
estar pensant a com-
plir amb la supres-
sió del cànon per-
què li va bé pels
interessos partidis-
tes que té”

“La junta directiva
actual de la SGAE ha
de dimitir i convocar
tot seguit una assem-
blea general que deci-
deixi quina direcció
cal prendre”

La comissió durà a terme una
investigació interna els resultats
de la qual s’enviaran al jutge

pecte a José Luis RodríguezNeri,
presumpte cervell de la trama, la
junta no diu res d’“honestedat” i
comunica la seva decisió d’apar-
tar-lo de la direcció de sistemes
de la societat. Després d’haver-
los preguntat respecte a aquesta
diferència de tracte, la resposta
de la junta és que a Neri el jutge li
ha fixat una fiança.
L’altre assumpte sobre el qual

la junta directiva noha volgut pro-
nunciar-se són les sospites del jut-
ge sobre la transparència del pro-
cés electoral, a causa d’unes escol-
tes de la Guàrdia Civil en les
quals Rodríguez Neri parla de
com va obstaculitzar el camí de
les candidatures alternatives,
tant les individuals com la del
col·lectiuDeOtraManera, que en-
capçala José Miguel Fernández
Sastrón. VíctorManuel considera
que aquests enregistraments no
proven cap mena d’irregularitat
electoral. Fernández Sastrón ja
avançava ahir que considera des-
legitimada l’actual junta directiva
per decidir què cal fer per resol-
dre la greu crisi de l’entitat de ges-
tió, i avui es reunirà amb la prem-
sa segurament per anunciar, en
vista de la interlocutòria judicial,
que impugna el resultat de les
eleccions a la junta directiva cele-
brades dijous passat, poques ho-
res abans que agents de la Guàr-
dia Civil assaltessin el palau de
Longoria.c

JOSEP JOVER

RAFAEL SÁNCHEZ

L’elecció de consell de
direcció i president que-
da en l’aire

PSOE

PP

Advocat internautes

Egeda

Candidat a la SGAE

La junta expressa la solidaritat amb
tots els imputats que no hagin
pagat fiança (Teddy Bautista) i apar-
ta del càrrec Rodríguez Neri

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARIA

LUIS COBO

Director general
de la SDAE

3.000.000

1.366.100

Ingressos de Neri en set anys
Només en concepte de sous
de diverses empreses que
contractaven amb la SDAE,
el director, Rodríguez Neri,
va rebre 3 milions d’euros
entre el 2002 i el 2009

El pis
Rodríguez Neri i la seva pare-
lla, Antonia García, tenien
establert el domicili a la seu
d’una de les empreses de la
trama, Imago Mundi, que va
costar 1.366.100 euros

DANI DUCH

DANI DUCH / ARCHIVO

LES DECISIONS

DE LA JUNTA

DE LA SGAE

El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz

La investigació ha revelat
que directius de la SGAE
van crear una sèrie d’empre-
ses que cobraven per ser-
veis ficticis, amb coneixe-
ment del president executiu
de la societat, Teddy Bautis-
ta. La trama va cobrar 26,4
milions d’euros entre el
2003 i el 2009

En suspens

JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid

L
a investigació de la
Guàrdia Civil sobre
la Societat General
d’Autors i Editors
(SGAE) ha tret a la

llum els budells d’unes pràcti-
ques de corrupció mantingudes
durant els últims deu anys en una
entitat que feia compatible la laxi-
tud, si no la concertació delictiva,
en el pla intern amb el rigor en
l’activitat externa.Mentre que els
membres de la cúpula de la SGAE
s’enriquien amb guanys il·lícits,
els seus enviats irrompien en ca-
saments i batejos compretesos co-
bradors del frac, a la recerca de
nous ingressos en concepte de tu-
tela dels drets d’autor.
Els beneficis il·lícits d’uns rec-

tors tan exigents discorrien així
en paral·lel amb una gestió carac-
teritzada per la reclamació per-
manent de pagaments per tots els
consums relacionats amb els pro-
ductes culturals, en una avantatjo-
sa aplicació de la llei de l’embut.
La SGAE era immisericordiosa
en la persecució de guanys, des
del cànon digital fins a la sintonit-
zació d’emissores de ràdio i cade-
nes musicals en bars i perru-
queries. Però la tasca de la Fisca-
lia Anticorrupció, sota l’autoritat
de la qual va actuar la Guàrdia Ci-
vil, i del jutge Pablo Ruz han
revelat que aquí no es complia
allò que a cal ferrer, ganivet de
fusta. A la SGAE, el ganivet era
d’or. I no n’hi havia un de sol. A la
SGAE hi havia profusió de gani-
vets daurats.
A la interlocutòria per la qual

s’acorda l’ingrés a presó de José
Luis Rodríguez Neri –eludible
amb fiança de 300.000 euros–, el
jutge Ruz descriu el que s’ha des-
cobert com “un entramat empre-
sarial” que permet sostenir “vin-
cles comercials” entre la SGAE i
les seves filials per aconseguir un
lucre “significatiu” en “l’entorn
familiar més pròxim o fins i tot
amics i socis”. Neri, nomenat pel
president executiu de la SGAE,
TeddyBautista, comadirector ge-
neral i conseller de la Societat Di-
gital d’Autors i Editors (SDAE),
exercia també càrrecs en diver-
ses societats, en especialMicrogé-
nesis, que li permetien obtenir
contractes per simular un tràfic
mercantil regular, quan en reali-
tat no ho era.
La SDAE, en resum, tenia com

a missió el desenvolupament de
les noves tecnologies per encàr-
rec del grup de la SGAE, però no
disposava de personal, per la qual
cosa subcontractava les seves tas-
ques a Microgénesis. Hi havia al-
tres societats satèl·lit de nommés
o menys imaginatiu. Entre les
quals, les anomenades Luna Ne-
gra, Micromega i Hipotálamo.
L’última feia honor al seu nom, ja

que l’hipotàlem regula la gana i la
sacietat permitjà d’hormones. En
aquest cas, l’empresaHipotálamo
era –segons la interlocutòria del
jutge Ruz– un òrgan vegetatiu, és
a dir, “una societat instrumental
que no exercia per si mateixa una
activitat mercantil real, i que no
seria més que un instrument”,
igual com les altres dues, per justi-
ficar els ingressos. Només entre
el 2004 i el 2008, la companya
sentimental de Neri, Antonia
García, va ingressar 340.000
euros.
La Guàrdia Civil diu als infor-

mes que desconeix a canvi de
què va rebre aquestes quantitats,
perquè va intentar esbrinar-ho i
per a aquesta pregunta no hi ha
resposta. La descripció del jutge
subratlla que la investigada “no
té titulació oficial coneguda que
l’habiliti per desenvolupar activi-
tats d’assessoria per a empreses, i
la seva rutina diària coneguda
era aliena a l’acompliment de
qualsevol activitat professional
en un horari laboral de matí”.
La cúpula de la SGAE i els di-

rectius de les seves filials, els
nou detinguts divendres passat,
sabien que les seves activitats es-
taven sent investigades. I per ai-
xò en els últimsmesos havien in-
tentat esborrar pistes i influir en
el resultat de les recents elecci-
ons a la societat, per garantir la
continuïtat i, gràcies a aquesta, la
seguretat. Neri va buscar per tot
plegat el suport deTeddy Bautis-
ta i de la resta dels executius. En
les converses gravades per la
Guàrdia Civil es riuen dels polí-
tics, critiquen els responsables
dels Ministeris d’Indústria, Cul-
tura i Justícia i ironitzen amb el
deteriorament del Govern. “Són
idiotes”, diuen. I afegeixen que
“les rates comencen a abandonar
el vaixell”. Així, sortint cames
ajudeu-me, és comells no es voli-
en veure.c

Solidaritat i cessament

RODRÍGUEZ NERI

Investigació

“A Indústria
estan histèrics;
la pasta que van
ficar a la SDAE era

una pu-
nyetera
mentida”

Comissió rectora

El jutge Ruz revela el manual –i les xifres– de la corrupció de la
societat i la mofa dels seus directius cap a càrrecs de tres ministeris

Ganivetd’or

El procediment
per al frau


