
Quan Garzón busca la X del PP 
JOAN TAPIA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 7.03.09 

 

El tacte del fiscal general ha impedit que els actes de Garzón en què 

s'imputen càrrecs del PP es fessin públics dissabte, vigília electoral, i que 

avui hi estiguin implicats aforats nacionals. Però els actes apunten a un 

nexe entre les dues trames de corrupció local (Madrid i València), potser 

vinculades a finançament partidari, amb la direcció nacional del PP. Els 

actes imputen el president valencià, Francisco Camps, dirigent del PP 

amb molt de poder real i clau en la continuació de Rajoy al capdavant del 

PP. Però així com en un altre temps Garzón parlava de la X del GAL, ara 

sembla fer marrades buscant la X d'una trama corrupta del PP en la 

direcció del partit anterior a Rajoy. 

 

El PP ha reaccionat amb una gran indignació (encara que Rajoy ahir va 

callar). Però les maneres justicieres, impetuoses i exhibicionistes de 

Garzón són iguals a les que va practicar quan el GAL. O de quan va 

ordenar la detenció de Pinochet a Londres per crims contra la humanitat. 

O de quan va clausurar les seus de Batasuna, definida com una sucursal 

d'ETA. I amb el GAL i Batasuna, Garzón va rebre exagerats aplaudiments 

del PP (i de la premsa amiga). Però avui se sap que hi va haver GAL. No 

es va concloure que González fos la X i el procés va ser sectari perquè 

només va enjudiciar la guerra bruta socialista, no les anteriors, però hi va 

haver GAL. Avui, després de la ràpida lectura dels actes, sembla que 

Garzón creu tenir evidències d'una trama delictiva que intueix 

connectada amb la cúpula del PP del període Aznar. 

 



Rajoy va prescindir de Francisco Correa --l'arquitecte del negoci-- però 

no el va fulminar. Va seguir viu a Madrid i València. ¿Per què? Potser 

perquè els suports de Correa, un desconegut que va ser padrí d'Agag al 

casament de la filla d'Aznar, eren alts. ¿Per què Rajoy no va liquidar un 

sospitós de fer servir el nom del PP per a negocis tèrbols? Potser perquè 

Rajoy, polític fred i dur, no és d'aquells disposats a matar el pare. 

 

¿Què apunta Garzón? Diu que la trama de Correa es va gestar en 

connivència amb Génova i en dóna pistes. Una és imputar l'alcalde de 

Pozuelo (des del 2003), Jesús Sepúlveda. Sepúlveda, antic marit d'Ana 

Mato, pertany al clan de Valladolid (amics d'Aznar quan presidia Castella i 

Lleó) i va ser secretari executiu d'acció electoral del PP i qui va fitxar 

Correa per a l'aparell electoral, des d'on es va teixir la xarxa. Francisco 

Correa no té doncs només llaços amb el clan de Becerril (les seves fotos 

són les del casament d'El Escorial) sinó també amb el de Valladolid 

(Sepúlveda). 

 

Avui Garzón indaga una altra possible X darrere dels clans de Becerril i 

Valladolid. Si als primers 90 la X apuntava a González, ara pot fer-ho a 

Aznar. Al caçador Garzón li queda ve el magnicidi judicial. 

 

 


