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Vargas Llosa, Mascherano i
Pinochet també apareixen als
«Pandora Papers»
La investigació periodística internacional continua destapant el nom de
personalitats relacionades amb paradisos fiscals i comptes offshore

Mario Vargas Llosa, Pinochet i Javier Mascherano | Arxiu ND

El premi Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa és el darrer dels noms destapats que formen
part de la llista dels Pandora Papers. L'escriptor figura com a director de la societat Melek
Investments en un paradís fiscal l'any 2015.
La companyia, segons detalla la documentació, s'utilitzava per gestionar diners provinents dels
drets d'autor de les seves obres i la venda de diversos immobles a Madrid i Londres. Quan
es va crear la societat, tal com explica l'agència literària Carmen Balcells, a càrrec de la
representació del premi Nobel, Vargas Llosa no residia ni a Espanya ni al Perú, els dos països
dels quals té nacionalitat. L'any 2017, quan es va fer resident fiscal a Espanya, la cartera
d'inversió ja estava a nom seu i es va declarar a les autoritats fiscals.
Aquest dimarts al migdia s'han destapat quatre noms més: Javier Mascherano, el dictador xilè
Pinochet i els cantants Luis Miguel i Chayanne. L'exblaugrana va utilitzar dues societats
offshore mentre jugava al Barça per a realitzar inversions immobiliàries opaques. Augusto
Pinochet va utilitzar un despatx del Panamà per crear una estructura de sis societats a les Illes
Verges Britàniques i així ocultar el seu patrimoni; el despatx va intentar desfer-se del seu client
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més incòmode. El cantant Luis Miguel va utilitzar una offshore per ocultar el seu iot privat venut
per gairebé tres milions d'euros "Sky". Finalment, el cantant Chayanne estava vinculat a
dos offshore del Panamà i Florida des des d'on cobrava i se'l representava per tot el món.
Vargas Llosa, Mascherano, Pinochet i el cantant Luis Miguel se sumen als primers noms de
la investigació que es van destapar diumenge. El president rus Vladimir Putin; l'exprimer ministre
britànic Tony Blair; els entrenadors Pep Guardiola i Carlo Ancelotti; els cantants Elton John,
Shakira i Julio Iglesias, entre d'altres, formen part de la llista de personalitats que ja han
destapat els Pandora Papers.
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Més de 600 periodistes de 117 països han analitzat durant dos anys 11,9 milions de documents
procedents de 14 despatxos d'advocats especialitzats a crear societats 'offhsore' en paradisos
fiscals. La Sexta i el País han participat en aquesta investigació coordinada pel Consorci
Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ).
Un altre dels protagonistes d'aquesta investigació és Pep Guardiola.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/225259/pep-guardiola-andorra-pandora-papers-amnistiafiscal) L'entrenador del Manchester City i extècnic del Barça, va ser titular d'un compte de la
Banca Privada d'Andorra fins el 2012, moment en el qual va regularitzar tots els diners que hi
tenia gràcies a l'amnistia fiscal del govern de Rajoy. El català, de 50 anys, tenia més de mig milió
d'euros en aquest compte sense declarar a Hisenda, dels quals només va pagar el 10%, com va
fixar el llavors ministre Cristóbal Montoro.
I és que en la investigació l'entrenador de futbol apareix com a apoderat de la societat Repox
Investments a Panamà, vinculada al compte andorrà. Segons fons de l'entorn de l'exjugador del
Barça, va rebre en aquest compte els seus honoraris com a jugador del Al Alhi, el club de
Qatar en el qual va estar del 2003 al 2005.
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