
La imputació de Camps es manté 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, Editorial, 21.05.09 

 

La parafernàlia muntada ahir pel PP a les portes del Tribunal Superior de 

Justícia del País Valencià --tres vicepresidents i l’alcaldessa de València, 

Rita Barberá-- per donar suport al president Francisco Camps certifica un 

doble propòsit: l’afany del partit de recolzar el declarant pels serveis 

prestats i desafiar la justícia en el cas cas Gürtel. El primer d’aquests 

objectius compromet en gran mesura Mariano Rajoy i el seu equip. El 

segon confirma que l’intent de desautoritzar el jutge Baltasar Garzón, 

quan va iniciar la investigació de la trama de corrupció presumptament 

posada en marxa per Francisco Correa, no va ser res més que una cortina 

de fum per desprestigiar la justícia. 

 

Aquest intent de desgastar un dels poders de l’Estat i presentar la 

situació com un episodi de persecució política és una irresponsabilitat. 

Contra el que passa aquests dies, la primera obligació d’un gran partit és 

confiar en la independència de criteri dels jutges i no posar-la en dubte. 

Si no ho fa, no només desgasta els tribunals, sinó que alimenta els 

prejudicis dels que creuen que la divisió de poders no és res més que una 

frase. 

 

El fet és que Camps va sortir del jutjat tan imputat com hi va entrar, 

igual que Ricardo Costa i Víctor Campos el dia anterior. És a dir, el jutge 

no va apreciar en la declaració del president elements exculpatoris o 

aclaridors relatius a l’existència o no d’un suposat suborn. Una cosa que 

sembla força senzilla d’aconseguir: n’hi hauria prou que Camps presentés 

la factura o un certificat conforme va ser ell qui va pagar els vestits 

objecte de la instrucció. De manera que, al no fer-ho, ha arrossegat els 



quadros del partit que el recolzen incondicionalment a ser 

coresponsables polítics del que va succeir en el passat, subjecte a 

investigació, i del que pugui dictar el tribunal amb una sentència si 

l’assumpte arriba a judici. 

 

Aquesta obstinació de la direcció del PP a defensar Camps --també 

Federico Trillo en el cas del Iak 42-- contrasta amb la suspensió de 

militància de diversos alts càrrecs de Madrid inculpats en procediments 

judicials de diversa índole. I deixa al descobert un doble barem de mesura 

que crea tensions dins del partit i el desacredita davant de l’opinió 

pública. Perquè, sens dubte, Camps és el responsable directe de la bona 

salut del PP a la Comunitat Valenciana, però aquesta circumstància no en 

justifica la defensa costi el que costi, sense deixar el més mínim espai a 

la prudència. 


