
C
amilo Sesto tenia l’ene-
mic més a prop del que 
s’imaginava. Dos homes 
que coneixia molt bé, el 

seu exrepresentant, Miguel Ángel 
Ruz Raez, i el seu exproductor, Pe-
dro Rodríguez Almeida, han estat de-
tinguts acusats d’encarregar l’assalt 
al xalet del cantant a la localitat ma-
drilenya de Torrelodones. Amb ells, 
que van ser arrestats dijous a Illescas 
(Toledo), s’eleven a vuit els implicats 
en el robatori, que va tenir lloc el 12 
de gener passat. La policia sospita 
que el mòbil va ser econòmic i que 
els dos excol·laboradors de l’artista 
pretenien cobrar un deute de 
600.000 euros.

 El cantant, de 66 anys, va ser lli-
gat i emmordassat per tres homes 
vestits amb roba de camuflatge i 
amb armes blanques, encara que no 
va resultar ferit, com sí que va pas-
sar  amb José Luis Moreno en un as-
salt similar. Els lladres es van endur 
joies, rellotges, petits electrodomès-
tics, 10.000 euros i una perruca.
 Uns dies després de l’assalt al xa-
let, Ruz i Rodríguez van aparèixer 
al programa Sálvame, de Tele 5, per 
parlar del contenciós que mante-
nien amb l’artista per un deute de 
600.000 euros per factures impaga-
des, i durant l’entrevista van crear 
dubtes sobre l’atracament. «Que en-
trin a robar, no et toquin, et deixin 
anar al lavabo... No volem que li pas-
si res, però té sort», va dir el seu exre-

presentant. El programa va tornar a 
emetre ahir les declaracions. Segons 
fonts policials, l’exrepresentant de 
Sesto s’ha negat a declarar, mentre 
que l’exproductor ha confessat que 
va encarregar el robatori.

DENÚNCIES PER ESTAFA  / Fa dos anys, el 
cantant va demandar els dos detin-
guts per un presumpte delicte d’es-
tafa i per un altre delicte continuat 
de falsificació al Jutjat número 31 de 
Madrid, però el jutge va decidir arxi-
var la causa al considerar que no hi 
va haver cap engany. 
 A més a més dels arrestos de Ruz 
i Rodríguez, la policia va detenir 
dos homes al barri madrileny de Va-
llecas, que es van sumar a les quatre 
detencions a Conca. H

Els antics 
col·laboradors  
del cantant li 
reclamaven un 
deute de 600.000 €

L’enemic a casa
3Cauen l’exrepresentant i l’exproductor de Sesto per l’assalt al seu xalet
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la poliCia reSol l’atraCament a la manSió del mÚSiC

Sesto, el 2003 al jardí del seu 
xalet de Torrelodones, on va 
ser assaltat el gener passat.

AGUSTIN CATALÁN

perSona no Grata

Caballé, 
criticada per 
l’Azerbaidjan
L’Azerbaidjan ha declarat perso-
na no grata Montserrat Caballé 
perquè dimarts va visitar l’Alt Ka-
rabakh, enclavament separatista 
armeni, pel quals’enfronta amb 
Armènia des del 1988 . També va 
enviar una nota de protesta a Es-
panya en què demanava explica-
cions sobre aquesta visita a terri-
toris que considera «il·legalment 
ocupats» per tropes armènies.

‘SHoppinG niGHt’

Gonyalons, 
amb les botigues 
de la Diagonal
Àngels Gonyalons va exercir de 
padrina en la presentació de la 
primera shopping night que cele-
braran el 20 de juny les botigues 
i els centres comercials de la Di-
agonal al tram entre Entença i 
Joan Güell. L’actriu va ser escolli-
da perquè el leitmotiv de la nit se-
rà El teatre musical.
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