
Fons d'armari corrupte 
El debat polític s'ha escalfat aquesta setmana arran de la difusió de nous 

informes de l'Agència Tributària i de la policia sobre els vestits que, 

suposadament, va rebre Camps de la 'trama Gürtel' 
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Fa unes setmanes, un grup de periodistes li va preguntar (per enèsima 

vegada) a Mariano Rajoy als passadissos del Congrés quan pensava 

designar oficialment Francisco Camps candidat per al 2011. La resposta 

va ser de les de nota: «Quan m'interessi». Afortunadament, alguns dels 

seus col·laboradors van ajudar a interpretar tan altiva i inconcreta 

resposta a l'admetre que al PP li convé guanyar temps -i, per tant, 

esgotar al màxim els terminis- per a la presentació de candidatures. Les 

fonts consultades apunten que com més mesos passen per nomenar els 

candidats, més possibilitats tenen de saber si el Tribunal Superior de 

Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) porta o no Camps a judici 

pel famós cas dels vestits. 

 

Tot i això, el jutge que porta aquest assumpte, José Flors, sembla no 

tenir tanta pressa com els populars. A més a més d'intentar posar-se 

d'acord amb els tribunals de Madrid per repartir-se la trama Gürtel, 

continua demanant, com també fa el jutge de Madrid Antonio Pedreira, 

informes a Hisenda i a la policia per intentar esbrinar si hi va haver regals 

(principalment peces de vestir i complements de luxe) de la xarxa 

investigada a càrrecs públics. És a dir, si hi ha o no hi ha fons d'armari 

corrupte al PP. 

 



Qüestió de factures 

Dos d'aquests informes s'han conegut aquesta setmana a València. Com 

era previsible, han indignat els polítics d'aquesta comunitat. L'últim 

dossier que han elaborat els pèrits de l'Agència Tributària, per ordre de 

Flors, deixa en evidència que, o les botigues on suposadament es van 

comprar els vestits per a Camps i els seus col·laboradors porten 

malament la comptabilitat i l'anotació de les comandes («la 

documentació presenta deficiències i discrepàncies», diuen els tècnics) o 

alguns dels implicats en el cas es van molestar a no deixar pistes sobre 

quines peces encarregaven, per a qui eren i, el més important, qui 

pagava. Segons els conservadors, aquesta lectura els beneficia. Els 

socialistes valencians en discrepen. 

 

Malgrat això, hi ha un altre informe de la policia -requerit en aquest cas 

per Pedreira- que considera «reals» els apunts comptables trobats a 

Orange Market (empresa valenciana de la xarxa Gürtel) en què es 

detallen hipotètics regals per a Camps, la seva família i els seus 

col·laboradors. Es basa en factures facilitades per establiments com ara 

Louis Vuitton, Loewe i la joieria Iborra. 

 

El 'cas Brugal' i Fabra 

El rellotge judicial segueix endavant; Rajoy guanya temps i populars i 

socialistes valencians continuen debatent sobre el fons d'armari de 

Camps al Parlament autonòmic (ho van fer dijous) i davant dels 

micròfons. A això s'hi ha de sumar els judicis del president de la 

Diputació de Castelló, Carlos Fabra, i la llista d'imputacions per corrupció 

que ha provocat un altre cas a Alacant, el Brugal. Els tribunals estan que 

bufen. 

 


