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El declivi de Joan Carles I, en
quatre actes
El rei emèrit comunica a Felip VI que fuig d'Espanya enmig dels escàndols per
corrupció

El rei emèrit espanyol, en una imatge d'arxiu. | Europa Press

Joan Carles I ha comunicat al rei Felip VI que marxa d'Espanya
(https://www.naciodigital.cat/noticia/205795/tg) . "Ara, dut pel convenciment de fer el millor servei
als espanyols, a les seves institucions i a tu com a rei, et comunico la meva meditada decisió de
traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya", es pot llegir en el comunicat fet públic per
la Zarzuela.
La fugida arriba enmig dels escàndols de corrupció i amb l'objectiu de fer disminuir la pressió sobre
la corona espanyola. És el darrer capítol d'una trajectòria marcada per la polèmica i els tribunals,
des de caçar elefants a Botswana fins a la relació amb Corinna, passant per la corrupció del cas
Nóos. Sense oblidar la seva mala salut, amb una quinzena d'operacions al llarg de la seva vida,
10 de les quals, en aquesta dècada. Repassem la caiguda de Joan Carles I, en quatre moments:
L'amiga entranyable
Joan Carles I justifica la fugida "davant la repercussió pública que estan generant certs
aconteixements passats sobre la meva vida privada", en relació als comptes opacs i a les seves
relacions extramatrimonials.
El seguit de notícies que han anat apareixent sobre els comptes opacs de Joan Carles s'han
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convertit en una allau de contenció impossible, des que el març passat transcendís que la fiscalia
suïssa investigava una part de la fortuna de Joan Carles amagada al país
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197599/suissa/investiga/fortuna/joan/carles/amagada/al/pais)
. La darrera informació apareguda fa referència a una transferència de 3,5 milions d'euros des d'un
compte de Joan Carles a un altre en el paradís fiscal de les illes Bahames
(https://www.naciodigital.cat/noticia/205791/su/ssa/investiga/transfer/ncia/milion/ria/joan/carles/al/
parad/fiscal/bahames) . Una quantitat sobre la qual el fiscal va preguntar a Corinna Larsen, però
sense tenir resposta.
El nom de Corinna ja havia acumulat titulars abans, a partir de les filtracions de les converses que
havia mantingut amb l'excomissari José Manuel Villarejo.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/159188/xantatges/negocis/clavegueres/corinna/posa/monarqu
ia/contra/cordes) Les revelacions van caure com una llosa sobre la monarquia espanyola.
Corinna va fixar els focus en nombrosos xantatges i negocis foscos pilotats des de les
clavegueres de l'Estat. La seva relació amb Corinna també va deixar en evidència la crisi
matrimonial amb la reina Sofia.
La mala salut
El monarca emèrit espanyol no gasta una bona salut. Joan Carles s'ha hagut de sotmetre a una
quinzena d'intervencions quirúrgiques des del 1954, la majoria, en els últims anys. El genoll, el
maluc, una hèrnia discal... han estat el seu malson. La mala salut, que fins i tot li ha provocat
alguna caiguda en públic, i aquest ha estat un dels factors que l'ha obligat a apartar-se
progressivament dels focus mediàtics.
Recentment, a més, s'ha hagut d'extirpar diversos carcinòmes benignes a la pell, segons informa
El Español ( https://www.elespanol.com/reportajes/20190527/juan-carlos-marginacion-zarzuelatrasfondo-dramatica-renuncia/401710748_0.html) , que afegia al juny que la seva salut -i com ho
interpreten des de la Zarzuela- havia estat determinant en la retirada del monarca emèrit.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=mTd5IRa_eVg
L'escàndol de Botswana
18 d'abril del 2012. S'obre una porta de l'Hospital USP San José de Madrid i apareix Joan Carles
I. Camina coix, amb crosses. L'esperen desenes de periodistes. Pren la paraula i pronuncia una
frase que ja forma part dels annals de la història: "Ho sento molt, m'he equivocat. No tornarà a
passar".
Quatre dies abans, el dissabte 14 d'abril, l'havien operat. S'havia trencat el maluc per tres parts.
El monarca estava participant, en plena crisi econòmica, en una cacera d'elefants a Botswana -en
el marc d'un viatge privat i secret- i va patir una caiguda accidental. Els fets van generar un
autèntic remolí polític a l'Estat.
L'escàndol de Botswana també va posar sobre la taula un nom que, amb el pas dels anys, amb
major freqüència després de la seva abdicació, va anar agafant protagonisme en els mitjans de
comunicació: Corinna zu Sayn-Wittgenstei, l'amiga que el va acompanyar.
El cas Nóos
A principis del 2018 es va fer pública una sentència pel cas Nóos, una de les més esperades de
la història judicial espanyola. Els principals implicats eren Cristina de Bordó, germana de Felip VI, i
Iñaki Urdangarín, cunyat del rei espanyol. Es tracta d'una trama de frau, tràfic d'influències i evasió
fiscal que formava part del cas Palma Arena.
El paper de Joan Carles I en aquest afer és encara una incògnita, malgrat que durant el judici s'ha
vinculat el monarca emèrit en el cas. La seva amiga Corinna, per exemple, va assegurar que el
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rei amagava diners pel Nóos. Joan Carles, però, mai no va declarar davant del jutge.
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