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La imputació del president Francisco Camps pel Tribunal Superior de 

Justícia del País Valencià (TSJPV) marca un salt qualitatiu en l'anomenat 

cas Gürtel, la investigació d'una trama de corrupció que afecta polítics 

del PP de diverses comunitats. I això és així perquè Camps ocupa un 

càrrec institucional d'extraordinària rellevància i, a més a més, és un 

home molt pròxim al president del PP, Mariano Rajoy. Si després de la 

declaració que el president valencià ha de fer davant el tribunal el prò- 

xim dia 19 per un presumpte delicte de suborn es confirmés la seva 

imputació, el líder de la dreta espanyola hauria de prendre una decisió 

transcendent: o deixa caure a l'abisme judicial un dels seus principals 

valedors o corre el risc de donar-li suport fins al final, malgrat que hi hagi 

indicis raonables de presumptes corrupteles. 

 

Francisco Camps, un dels principals joves valors del PP, s'ha vist 

embolicat en aquest escàndol perquè, presumptament, va acceptar, com 

alguns dels seus col·laboradors, regals en espècies (vestits, per més de 

12.000 euros, en el seu cas) de mans d'Álvaro Pérez, el Bigotes, soci del 

principal implicat en la xarxa corrupta, Francisco Correa, que es troba 

empresonat. El president valencià ha defensat fins ara que sempre ha 

pagat la seva roba de la seva butxaca, però parts del sumari filtrades a la 

premsa indiquen que hi pot haver qui doni testimoni dels obsequis i que 

en converses privades entre Camps i el Bigotes es feia menció de 

determinats regals. 

 

Camps té raó quan diu que les filtracions del sumari deixen en situació 

d'indefensió els que sense haver estat formalment imputats, apareixen 



esmentats en documents incautats o en converses gravades. Però la 

perd quan apunta cap al jutge Baltasar Garzón, primer instructor 

d'aquest assumpte però que se'n va inhibir al veure que hi havia 

persones aforades, i que es convertiria en l'executor d'una conspiració 

en tota regla contra militants populars. Finalment Camps tindrà ocasió 

d'aportar al jutge les suposades proves exculpatòries. El més prudent 

per part de tothom és esperar i que el tribunal prengui les decisions 

oportunes. Però si estem davant d'una maniobra de distracció i al final 

Camps sí que va rebre els vestits --i, en conseqüència, ha mentit-- 

estarem davant d'un cas molt greu que li podria costar el càrrec i que 

serà una taca que acompanyarà des d'ara Rajoy en la seva carrera per 

assolir un dia la presidència del Govern d'Espanya. 


