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Els Pujol també van tenir negocis amb la
família de Joan Carles I

Una història poc coneguda uneix els Pujol i els negocis de la
monarquia: Josep Pujol Ferrusola va formar part als anys noranta
del consell directiu d'una empresa de la germana del polèmic rei
emèrit

Rafa Burgos

“Si vas segant, diguem, la branca d’un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi han ”.
Així de contundent es mostrava l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley a la Comissió
d’Investigació sobre el Frau Fiscal, l’Evasió Fiscal i les Pràctiques de Corrupció Política que
arrencava al Parlament de Catalunya el 23 de febrer de 2015. Un advertiment del que podia passar
si es posava en marxa un foc encreuat entre alguns dels polítics i empresaris que havien estat al
capdavant dels grans poders de l’Estat durant els darrers anys.

Tot això succeïa, però, abans de l’affaire Corinna. Un assumpte que ha tornat a obrir portades,
sobretot de la premsa internacional, arran de les darreres informacions publicades per The
Daily Telegraph. El diari britànic explica les presumptes comissions que hauria cobrat el rei emèrit
(i de les quals seria beneficiari el seu fill i rei actual, Felip VI, així com les seves filles i hereves de la
corona). Un entramat que s’hauria dut a terme a través del despatx panameny ABA Corporate
Services quan l’any 2008 creava la societat instrumental Lucum Foundation, des d’on Corinna zu
Sayn-Wittgenstein hauria cobrat els 65 milions d’euros abonats per Joan Carles I. Hi havia, però, un
altre compte a nom de la Fundació Zagatka, creada a Liechtenstein fa 17 anys per Àlvar d’Orleans,
cosí del rei emèrit. La fundació hauria obert un compte bancari al Credit Suisse de Ginebra’ a nom
d’Arturo Fasana i de Dante Canonica, suposats testaferros del monarca. Curiosament, per a aquest
banc suís va treballar durant una temporada Josep Pujol Ferrusola, així com la seva
neboda, Mercè Pujol Gironès (filla de Jordi Pujol Ferrusola). 

Josep Pujol Ferrusola va formar part de Labiernag SL, una empresa creada amb el
suport d’una societat de valors presidida per Pilar de Borbó

Els Pujol, als anys noranta, també van voler fer negocis amb la família reial espanyola.
L’any 1993, Josep Pujol Ferrusola entrava a formar part de l’empresa Labiernag SL, creada a Madrid
el 14 de maig de 1991 amb el suport de la societat de valors i borsa Bravo Garayalde y Santos
Gestión SL. Era presidida per Pilar de Borbó i Borbó, la germana del rei emèrit. El fill de Pujol
n’hauria estat conseller fins a l’abril del 1993. Cal recordar que Pilar de Borbó (que va morir al mes
de gener passat) va ser durant 40 anys al capdavant de la societat panamenya Delantero Financiera
SA, gestionada pel polèmic bufet Mossack Fonseca.

Labiernag SL, dedicada als negocis immobiliaris, s’extingia el 2004. Just quatre anys abans de la
seva dissolució, es constituïa una societat d’inversió de capital variable amb el mateix nom,
Labiernag 2000 SICAV SA, on hi apareixien la germana del rei, Pilar de Borbó, amb els seus cinc fills
com a consellers, els Gómez Acebo. Les SICAV són uns vehicles d’inversió patrimonial que
gaudeixen d’avantatges fiscals a l’hora del pagament d’impostos. La societat acabaria absorbida
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l’any 2013 per una altra societat anomenada Gavijosa Finanzas SA. Entre el 2009 i fins a
l’absorció, Pilar de Borbó i els seus fills haurien format part també de Gavijosa, que té com a matriu
Coves Selva SL, propietat d’un empresari alacantí dedicat als negocis dels bingos i de les
benzineres. Des del 2018, el grup Coves opera sota el nom d’Alzis.

Resulta curiós que la primigènia Labiernag SL passés totalment inadvertida durant les
compareixences dels membres de la família Pujol a la comissió d’investigació creada al
Parlament de Catalunya. Així, Josep Pujol Ferrusola hi intervenia per videoconferència el 9 de
març de 2015. A les preguntes del parlamentari Marc Vidal i Pou, llavors representant gironí per la
coalició ICV-EUiA, Josep Pujol respongué de manera esmunyedissa. Tot i això, va fer un petit apunt
sobre alguna de les societats de les quals ell hauria format part: Inversiones Promocrim, Favea, MT
Tahat o Europraxis. Fins i tot d’una societat pertanyent a un empresari amb noms i cognoms
coincidents amb els seus: Software Informática Industrial. En canvi, respecte a Labiernag SL,
comentà: “La Labiernag, aquesta SL, no sé quina és” (al vídeo de la seva declaració s’hi refereix
com a Liberca, no així en la transcripció posterior, que es pot consultar al Parlament).

* Bravo Garayalde y Santos Gestión SL

Bravo Garayalde y Santos Gestión SL és una societat el nom de la qual fa referència a tres notaris
destacats . Els dos primers, Alberto Bravo Olaciregui i Federico Garayalde Niño, eren nomenats
membres del Col·legi d’Agents de Canvi i Borsa de Madrid el 9 de gener de 1987, segons consta en
el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Bravo Olaciregui és alhora secretari i conseller de la SICAV
Proincrea Investment SA, a banda d’administrador solidari de la societat Antube SL, que comparteix
amb Federico Garayalde Niño. Aquest darrer és el fill del destacat monàrquic i diplomàtic espanyol
Federico Garayalde Emparán, que va exercir d’ambaixador –just abans de la seva jubilació, el 24 de
novembre del 1994– en dues àrees geogràfiques força sensibles: Suïssa i el Principat de
Liechtenstein.
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