La CUP acusa un extinent coronel de la
Guàrdia Civil de participar en la trama
d’evasió fiscal del ‘cas Pujol’
El diputat de la CUP David Fernàndez va sorprendre tothom en la
compareixença de Jordi Pujol al Parlament en denunciar que un
extinent coronel de la Guàrdia Civil, José Matas Zapata, hauria
estat col·laborador de la trama d’evasió fiscal del ‘cas Pujol’.
Aquest veterà guàrdia civil hauria estat el “guàrdia de corps” dels
moviments de diners de la família Pujol Ferrusola a l'estranger.
“Què ens pot explicar de Matas Zapata, un home del CESID i del
CNI, que durant 20 anys ha gestionat la relació de la seva família
amb la Banca Privada Andorrana?”, va etzibar Fernàndez a
l’expresident de la Generalitat, davant l’estupefacció de més d’un
dels presents.
Roger Palà

El diputat de la CUP David Fernàndez va sorprendre tothom en la compareixença de Jordi Pujol al
Parlament en denunciar que un extinent coronel de la Guàrdia Civil, José Matas Zapata, hauria estat
col·laborador de la trama d’evasió fiscal del cas Pujol. Aquest veterà guàrdia civil hauria estat el
“guàrdia de corps” dels moviments de diners de la família Pujol Ferrusola a l’estranger. “Què ens
pot explicar de Matas Zapata, un home del CESID i del CNI, que durant 20 anys ha gestionat la
relació de la seva família amb la Banca Privada Andorrana?”, va etzibar Fernàndez a l’expresident de
la Generalitat, davant l’estupefacció de més d’un dels presents.
Cap mitjà de comunicació a l’Estat espanyol no s’ha fet ressò de l’acusació. La qüestió només ha
aparegut a la premsa d’Andorra, on Matas Zapata és un personatge molt conegut. El diputat de la
CUP no va citar en cap moment l’origen de la informació; però, en el seu torn de rèplica,
l’expresident de la Generalitat tampoc no va respondre ni desmentir cap de les seves
acusacions. Tot i això, la figura d’aquest guàrdia civil retirat podria ser una de les claus per
desentrellar el cas Pujol i l’origen real dels diners de la seva família a l’estranger.
L’extinent coronel de la Guàrdia Civil, avui jubilat, va estar destinat al Principat des del 1979 fins a
l’any 2000. Segons explica el Diari d’Andorra, va arribar el 79 a la duana de la Farga de Moles.
Segons explica el rotatiu, tot i que habitualment és un destí temporal per a la majoria dels guàrdies
que hi han estat destinats, Matas Zapata va anar postergant el trasllat a Espanya fins a establir-se a
Andorra definitivament.
Matas Zapata, segons diferents informacions publicades a la premsa, es movia com un peix a l’aigua
en la societat andorrana. A partir dels anys vuitanta va passar a ser l’agregat de seguretat de
l’ambaixada espanyola a la capital andorrana, és a dir, a la pràctica el responsable dels
serveis d’intel·ligència de l’Estat al Principat. Per la seva tasca, se’l va condecorar amb la
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medalla de plata de l’orde al mèrit del Pla nacional sobre drogues el 1997. L’any 2000 es va jubilar i
va ser substituït per Antonio Carrascosa. L’exguàrdia civil va acabar creant una empresa
immobiliària, amb seu a Marbella.

Segons la CUP, un home de la banca andorrana
La relació de Matas Zapata amb la família Pujol Ferrusola naixeria, segons asseguren fonts de la
CUP que han investigat el cas, al principi dels anys vuitanta. L’extinent coronel de la guàrdia
civil també hauria tingut “un paper rellevant” dins de la Banca Privada Andorrana (BPA).
Aquesta entitat és precisament on presumptament la família Pujol Ferrusola hauria dipositat una
part els seus fons no declarats a Espanya. Tot i que en cap cas no hi ha constància d’una relació
formal entre l’entitat bancària i Matas Zapata, sempre segons la CUP, “hi tenia una relació molt
estreta i constant”.
Aquesta versió quadra amb el que assegura un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i
Fiscal (UDEF) publicat pel diari Abc el passat 23 de setembre. El rotatiu espanyol, citant l’informe
policial elaborat a partir de les dades facilitades per un empresari català no identificat, assegurava
que la família Pujol Ferrusola “s’hauria parapetat” rere una societat opaca creada a Andorra –de la
qual no s’esmenta el nom– que, a la vegada, penjaria d’una altra societat registrada a Israel. Els fons
dels quals es nodriria aquesta mercantil, els mouria un ciutadà espanyol que, segons Abc, respondria
al nom de “Pepe” i que seria un antic guàrdia civil destinat durant molts anys a la duana de la Farga
de Moles. La relació entre el clan Pujol i l’extinent coronel derivaria, segons Abc, dels anys de la
Transició: “Pepe coneixia els Pujol dels freqüents viatges que la família del polític feia a Andorra,
principalment el seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola”.
El que no explicava el rotatiu del grup Vocento és que el tal “Pepe”, segons confirmen fonts de la
CUP, és en realitat José Matas Zapata. L’informe de la UDEF sí afirmava que l’exguàrdia civil en
qüestió s’hauria instal·lat a Marbella “fa uns quants anys”, des d’on hauria prosseguit
presumptament la seva tasca com a testaferro dels Pujol Ferrusola. Aquest extrem no es pot
demostrar ara per ara. Però, certament, un exguàrdia civil anomenat José Matas Zapata va
jubilar-se l’any 2000 i va instal·lar-se a Marbella, on constava fins al 2009 com a
administrador únic de l’empresa immobiliària Inversions Ciber 2004, SL.
Des d’Andorra, però, tenen dubtes de fins a quin punt un personatge com Matas Zapata podria ser el
testaferro del clan Pujol. Ricard Poy, director del Diari d’Andorra, ha escrit en un perfil del
personatge que resulta sorprenent la relació d’un tinent coronel que considera “de l’ala dura” de
l’Estat amb els Pujol Ferrusola. “Com a responsable dels serveis d’intel·ligència era l’encarregat de
controlar els elements nacionalistes bascos i catalans. Xoca que pogués ser el mamporrero dels
Pujol”.

Jugant a dues bandes?
Aleshores, què feia i qui era realment Matas Zapata? Quina relació pot tenir amb la família Pujol?
Fonts de la CUP apunten que Matas Zapata podria estar jugant a dues bandes, és a dir, assessorant
la família Pujol i alhora com a delator de l’evasió fiscal. La qüestió és que un altre informe de la
UDEF, publicat a El Confidencial el 14 de setembre, hauria estat elaborat per un alt funcionari de la
intel·ligència espanyola que hauria viatjat a Andorra al juliol passat i s’hauria reunit amb els màxims
responsables de la BPA. En el context d’aquesta reunió, aquest emissari “d’alt nivell” hauria pogut
fotografiar una pantalla d’ordinador amb els comptes corrents de la família Pujol Ferrusola, que
serien l’origen de la filtració que faria esclatar el cas. En aquest mateix informe policial, s’afirma
que Pujol hauria estat informat pels responsables de la BPA de la visita d’aquest emissari, el qual
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haurien definit com “un coronel del CNI d’avançada edat”.
De moment, tant el Govern espanyol com els Pujol Ferrusola guarden silenci.
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