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Un dels guionistes d'«Élite», «Física
o Química» i «Los Serrano»,
detingut per tràfic de drogues
Jaime Vaca, de 42 anys, va ser arrestat amb quantitats molt elevades de
diversos estupefaents i objectes de consum
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=UqWH487bpmc
Jaime Vaca, guionista de sèries de gran èxit com Los Serrano, Física o Química i Élite, ha estat
detingut per la Policia Nacional per presumpte delicte de tràfic de drogues després de trobar a la
motxilla diversos estupefaents empaquetats en bosses i recipients, considerant preparat per a la
seva venda i atemptant per tant contra la salut pública.
Segons informa El Mundo, el matí de diumenge 7 de febrer, Vaca va cridar l'atenció dels agents al
carrer Nord de Madrid, en anar passejant amb un grup de persones sense mascareta.
En aturar-lo per advertir de la seva il·legalitat, el guionista es va mostrar nerviós i va intentar evitarlos, de manera que la Policia va procedir al registre de les seves possessions, trobant els
envasos amb la droga dins de la seva motxilla. El mateix diari assenyala que entre les
possessions del detingut es van trobar diversos tipus d'estupefaents, incloent-hi un pot amb
pastilles d'èxtasi, Popper, MDMA, cinc bosses d'una substància semblant a la ketamina i una altra
bossa amb 2CB, un derivat de l'amfetamina i l'LSD. També es van trobar artefactes de consum,
com una cullera.
Vaca, de 42 anys, s'enfronta ara a un delicte greu de tràfic de drogues, ja que les quantitats
confiscades superaven el permès per la llei. A més de les sèries esmentades anteriorment, els
seus crèdits inclouen altres ficcions espanyoles com Velvet, Las chicas del cable, La otra
mirada o Cuéntame un cuento, a més de la pel·lícula Combustión de 2013.
Actualment, el guionista estava exercint com a productor en la 4a temporada d'Élite. Des del
moment de la detenció, en què va ser traslladat a la comissaria de Leganitos, Jaime Vaca no ha
fet declaracions en les xarxes socials ni afirmant ni desmentint les acusacions.
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