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El suport explícit i no dissimulat que ahir va prestar Mariano Rajoy a 

Francisco Camps en el míting celebrat pel PP a Alacant uneix 

indissolublement la sort del líder conservador a la del president valencià, 

imputat en el cas Gürtel. El compromís adquirit per Rajoy es pot fer 

extensiu també a la figura de Federico Trillo, que va assistir a l’acte en 

un lloc destacat, i que, per aquesta raó, es pot suposar que va rebre 

suport en la mateixa mesura que Camps per neutralitzar les veus dels 

que exigeixen la seva dimissió després de fer-se pública la sentència 

relativa a la identificació dels cadàvers de l’accident del Iak 42. 

 

Al marge dels riscos que assumeix Rajoy a l’obstinar-se a salvar els seus 

dos companys de partit, es podria considerar la seva actitud com a 

relativament freqüent en les formacions polítiques en el moment en què, 

amb raó o sense, se senten atacades o víctimes d’una conspiració. El que 

resulta directament indefensable és que el líder del PP al·ludeixi a 

«inquisidors del segle XXI» per referir-se als que van promoure la 

investigació de la trama de corrupció gestionada per Francisco Correa. 

Perquè, fins ara, de les actuacions realitzades i de la declaració presa per 

un magistrat del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 

a tres dirigents del PP, incloent-hi Camps, només se n’ha de destacar un 

fet: tots tres continuen imputats, i ni ells ni els seus advocats han posat 

en dubte la imparcialitat del tribunal. Que es mantingui la imputació no 

pressuposa res, i no ha de donar peu a posar en dubte la presumpció 

d’innocència dels imputats, però d’aquí a convertir la situació en una 

espècie de defensa numantina de l’honor del PP hi ha un abisme. 

 


