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Alba Florejachs i Jordi Díaz són 
els Losers de La Villarroel. D. RUANO

TEATRE

Una història 
d’amor  

per riure

TRIBUNALS

Montserrat Caballé nega  
des del llit que cometés frau  

 
Montserrat Caballé va negar ahir al 
jutge haver defraudat a Hisenda 
més de mig milió d’euros. Va dir que 
si n’ha tornat 300.000 no és perquè 
reconegui els fets sinó perquè l’hi 
ha aconsellat la seva defensa.

LAURA DÍAZ-ROIG  
BARCELONA. La soprano catalana 
Montserrat Caballé nega haver de-
fraudat diners a Hisenda i insisteix 
que el 2010 vivia a Andorra. Caba-
llé va declarar ahir davant del titu-
lar del jutjat d’instrucció número 4 
de Barcelona, que la manté imputa-
da per un suposat frau de 508.462 
euros a l’Agència Tributària en la 
declaració de l’IRPF de fa quatre 
anys. La comitiva judicial, encapça-
lada pel magistrat Josep Miquel 
Porres, es va desplaçar ahir al domi-
cili de la soprano, a l’avinguda Josep 
Tarradellas, donats els problemes 
de mobilitat que havia al·legat l’ar-
tista –confirmats per un metge fo-
rense–, que li impedien arribar fins 
a la Ciutat de la Justícia.  

Caballé, que va declarar des del 
llit durant poc més d’una hora, va 
assegurar que el 2010 residia al pa-
ís veí i només s’allotjava al seu pis de 
Barcelona quan havia de visitar al-
gun metge o quan havia d’agafar un 
avió des de l’aeroport del Prat. El 
fiscal de delictes econòmics consi-
dera, però, que la soprano vivia “de 
manera habitual” a la capital catala-
na i que si figurava com a resident a 

la localitat de Sant Julià de Lòria 
d’Andorra –considerat fins al 2011 
un paradís fiscal per Espanya– era 
tan sols amb l’objectiu “d’obtenir 
més benefici de l’activitat professi-
onal que desenvolupava a base de 
no ingressar a la hisenda pública els 
diners que li corresponia per IRPF i 
als únics efectes de no tributar a la 
hisenda pública espanyola”.  

El fiscal assegura que Caballé va 
signar la gran majoria de contractes 
per a recitals i gravacions del 2010 
a través de l’empresa andorrana Re-
ial Classics “amb el mateix desig i 
per aconseguir que l’Agència Tribu-
tària no tingués coneixement dels 
seus ingressos i de la seva residèn-
cia real a Espanya” i que, per tant, no 
exigís el pagament de l’impost. Ahir 
l’artista va explicar al jutge que va 
ser el seu assessor qui li va crear l’es-
tructura societària a Andorra. L’as-
sessor va morir fa tres anys. 

No va guanyar dos milions 
La soprano també va negar haver 
cobrat dos milions d’euros en els 
concerts que, segons el fiscal, va fer 
a Espanya, Alemanya, Suïssa, Itàlia, 
Lituània, la República Txeca, Rús-
sia i Ucraïna durant aquell any, i va 
afirmar que només van ser 300.000 
euros per unes gravacions. 

Un cop coneguda la seva imputa-
ció, la cantant va retornar fa pocs di-
es 300.000 euros a l’Agència Tribu-
tària. Ahir, però, va subratllar que el 
fet d’haver entregat aquests diners 

en cap cas significa que reconegui 
els fets que se li imputen, sinó 
que va ser una recomanació dels 
seus advocats i la seva família. 
Aquest gest podria significar que 
la defensa de Caballé vulgui asso-
lir un pacte amb la fiscalia i el jut-
ge per no haver d’arribar a judi-
ci, tot i que per arribar a un acord 
Caballé hauria d’acceptar els fets 
que se li atribueixen.  

El jutge va imputar la soprano 
a finals d’abril, després d’adme-
tre a tràmit la querella de la fis-
calia de delictes econòmics de 
Barcelona.e

El jutge Josep Miquel Porres es va desplaçar al 
domicili de Montserrat Caballé. CÈLIA ATSET

Assegura que ha pagat 300.000 euros a 
Hisenda perquè l’hi ha aconsellat la defensa

Mor l’escriptora Mercedes Salisachs als 97 anys 
ANTONI RIBAS TUR  

BARCELONA. La trajectòria de Mer-
cedes Salisachs (Barcelona, 1916-
2014) va estar marcada tant pel 
franquisme com pel retorn de la de-
mocràcia. El 1955, quan va debutar 
amb la novel·la Primera mañana, 
última mañana, va haver de fer-ho 
amb pseudònim perquè no estava 
ben vist que una dona de la burge-
sia industrial catalana es dediqués 
a la literatura. Als anys setanta, les 
seves idees conservadores la van 
allunyar de les noves generacions i 
es va sentir apartada del món edito-
rial. Així i tot, l’autora, que va morir 
dijous a la nit als 97 anys, no va de-
fallir: deixa un llegat format per 39 
novel·les en llengua castellana i un 
llibre inacabat, que havia titulat 
Momentos, en què recollia les seves 
reflexions.  

Per la seva trajectòria de gairebé 
seixanta anys, Mercedes Salisachs 
estava considerada com l’escripto-
ra en actiu més longeva de les lletres 
castellanes. El ministre de Cultura, 
José Ignacio Wert, la va recordar 

com “una figura estendard de la nar-
rativa espanyola de la segona meitat 
del segle XX” i el conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va afirmar que 
era “una veu singular”, amb una 
obra “versàtil i àmplia”. 

 L’últim llibre de Mercedes Sali-
sachs, El caudal de las noches vacías, 
va aparèixer el 2013. “Sense l’escrip-
tura m’hauria posat malalta, m’hau-
ria tancat en mi mateixa”, va decla-
rar el 2011 l’autora, que en la seva 

productiva trajectòria va abordar 
la fragilitat dels sentiments i la 
volubilitat de l’ànima. A les aca-
balles de la seva carrera, afirma-
va: “Abans utilitzava la vida com 
a font d’inspiració. Ara utilitzo 
infinits records”.  

Finalista del premi Planeta en 
dues ocasions, Salisachs va gua-
nyar aquest guardó el 1975 amb 
La gangrena, escrita després que 
un dels seus cinc fills morís en un 
accident de trànsit als 21 anys i on 
tocava el tema llavors tabú de les 
relacions extramatrimonials. Un 
any després va guanyar el premi 
Ciutat de Barcelona amb Una mu-
jer llega al pueblo, entre altres re-
coneixements al llarg de la seva 
carrera. Amb tot, l’obra de Sali-
sachs ha sigut més valorada a l’es-
tranger. Les seves novel·les s’han 
traduït a una desena de llengües 
però no va veure complert el som-
ni que una de les seves novel·les es 
traslladés al cinema. A més d’es-
criptora, Mercedes Salisachs va 
exercir com a directora editorial 
de Plaza & Janés.es

Mercedes Salisachs deixa un llibre inacabat, 
Momentos, en què recollia els seus pensaments. EFE
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Marta Buchaca (Litus, 
Plastilina, Emergèn-
cia) ha demostrat al 
llarg de vuit obres 
quins són els seus 

punts d’interès i també la seva habi-
litat per crear personatges i mante-
nir l’atenció dels espectadors. La 
manca o la recerca d’amor és un dels 
temes conreats per l’autora, que ara 
debuta en el circuit comercial de 
primera divisió amb una comèdia 
romàntica que no amaga la seva in-
tenció de divertir sense anar més 
lluny. Els Losers del títol són una 
noia que voreja els quaranta anys i 
un noi que ja els ha passat àvids de 
trobar l’amor allà on sigui. La San-
dra va a un establiment de telefonia 
per donar de baixa el telèfon de la 
seva mare morta i troba el Manel, 
un home que sembla que té gustos 
molt semblants als seus. ¿Serà l’ho-
me de la seva vida?  

A Losers no hi ha lloc per a sub-
tilitats. L’autora i directora encade-
na un rere l’altre gags verbals de di-
ferent eficàcia. En el primer acte, a 
la botiga, el text resulta força con-
vencional i abusa dels tòpics, com 
els problemes amb les emprenyado-
res multinacionals de la telefonia. 
Però el segona acte, al pis de la pare-
lla, té més gràcia i fins i tot un mo-
ment pretesament dramàtic. Com 
és comú en els seus textos, els per-
sonatges estan ben dibuixats, hi ha 
alguns girs si no brillants força sim-
pàtics i el conjunt deixa bon gust de 
boca. La direcció de l’autora inci-
deix en una interpretació un pèl 
exagerada molt ben assumida per la 
magnífica pallassa Alba Florejachs 
i més tímidament per Jordi Díaz. 
Però la parella artística funciona en 
el que pretén: fer riure.e
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