
ENTREVISTA A ÀNGEL LUNA 

Les seves denúncies sobre la corrupció al PP li han comportat una 

reprovació dels conservadors a la Cambra. 

"Camps està en un carreró sense sortida" 
MARIA JOSEP SERRA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 1 de juny del 2010 

 

El flagell de Francisco Camps no és un intrús acabat d'arribar a la política 

valenciana, a la qual va tornar en els últims comicis autonòmics després 

d'11 anys d'haver-ne estat allunyat. Ángel Luna (Madrid, 1952), advocat 

i diputat per Alacant, ciutat de la qual va ser alcalde els anys 90, ha 

estat conseller autonòmic de Sanitat i de Treball i Seguretat Social, 

durant el Govern de Joan Lerma, a més a més de senador i parlamentari 

al Congrés dels Diputats. 

 

 

–Segons Francisco Camps, els informes d'Hisenda i de la policia que 

l'impliquen en set delictes són un muntatge. 

–És una actitud pròpia de qui no vol reconèixer els problemes que té, els 

errors que ha comès, les irregularitats de les quals ha sigut protagonista, 

i prefereix, davant dels ulls dels altres, que tot aparegui com un gran 

muntatge fruit d'una conspiració. És una actitud una mica paranoica. En 

el fons sap que tot el que hi ha és responsabilitat seva, i encara que 

vulgui aparentar el contrari és molt conscient del que està succeint. 

 

–Vostè s'ha convertit en el fustigador dels populars. 

–No em desagrada el paper d'algú que denuncia la corrupció. Sóc radical 

contra la corrupció. Sempre ho he sigut, perquè una societat amb 



corrupció no pot ser justa, moderna ni eficient per resoldre els 

problemes dels ciutadans. 

 

–¿Què va pensar quan Camps el va acusar de voler matar-lo? 

–Tinc l'íntima convicció que això no va sortir a cop calent durant el 

debat. Va ser l'última frase de la intervenció i tenia tot l'aspecte que ja la 

portava preparada. I això denota el que hi ha en el fons de Camps, una 

ideologia profundament dretana i una concepció frontista i guerracivilista 

dels enfrontaments polítics. 

 

–¿Per què diu que ha perdut la raó política? 

–Perquè s'ha ficat en un paper del qual ja no té possibilitats de sortir. 

S'ha creat la seva pròpia presó, està en un carreró sense sortida. Es va 

negar a donar explicacions i va construir la teoria que tot era fals. Quan 

els fets es van fer cada vegada més evidents, la seva posició personal es 

va anar quedant desairada. I això el fa semblar com alienat. 

 

–Ha canviat amb les investigacions i les resolucions judicials. 

–És clar. En principi ho va negar tot. No hi havia cap contracte de la 

Generalitat amb la trama Gürtel, no hi havia amics, no hi havia regals, no 

hi havia res de res. Tot era un muntatge. Després hem sabut que hi ha 

contractes, i molts. Que hi ha amics, i molt íntims, i que s'han fet regals, 

i molt cars. 

 

–Digui'm la seva opinió sobre el comportament de Camps. 

–En el fons viu al minut. Pensa el que ha de dir per sortir del pas sense 

analitzar-ne les conseqüències. La setmana passada deia que el Tribunal 

Suprem l'havia exculpat de les adjudicacions, i per tant, del finançament 

irregular, i ho havia deixat tot reduït a tres vestits. Quan el jutge Pedreira 



remet novament la causa a València, perquè hi troba indicis de set 

delictes, entre els quals hi ha els de prevaricació i tràfic d'influències, 

torna a l'absurda història de la conspiració. 

 

–¿I? 

–Menteix per sortir del pas. I arrossega tot el partit. És com això de dir 

que no està imputat. Fins i tot Cospedal i Montoro ho han dit. És 

increïble. No hi ha discussió legal. Està imputat. 

 

–¿Se saluden a les Corts? 

–No. Quan el protocol ho exigeix no té més remei que donar-me la mà, 

però no em mira. 

 

–La relació és visceral. 

–Sí, però no és per culpa meva. Jo faig les crítiques polítiques que 

considero necessàries perquè el seu Govern no està complint les mínimes 

regles del joc democràtic. Però Camps no accepta les crítiques. Les viu 

com una agressió. 

 

–¡Quin moment que va escollir per tornar a la primera línia, vostè! 

–No m'imaginava que em trobaria amb una legislatura tan calenta. Però 

em sento molt implicat en aquesta batalla. A la Comunitat Valenciana 

estem vivint una situació de corrupció generalitzada en tot l'entorn de 

l'Administració autonòmica. Acabar amb aquesta corrupció és 

inexcusable per poder construir una societat moderna. 

 

 

 



–¿Per què no van recusar el president del TSJV, i amic de Camps, Juan 

Luis de la Rúa? 

–Perquè ens vam incorporar a un procediment que ja estava en marxa, 

en què De la Rúa ja havia participat, i ens va semblar que no teníem cap 

possibilitat d'èxit. 

 

–Demana que s'avancin les eleccions autonòmiques, però les enquestes 

encara donen la majoria al PP. 

–No conec enquestes que mostrin dades objectives amb una fitxa 

tècnica fiable. Les que ofereix el PP no me les crec. Nosaltres no en 

tenim cap, però li asseguro que la situació de corrupció està tenint 

efecte en la societat valenciana. El Partit Popular no és conscient de fins 

a quin punt l'està deteriorant la situació, i segurament quan vulgui 

reaccionar serà tard. 

 


