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S'equivoquen els que des de la dreta recalcitrant aposten per presentar 

el sumari obert a l'Audiència Nacional per Baltasar Garzón sobre un 

reguitzell de casos de corrupció que afecten directament el PP com un 

pols entre el jutge, teledirigit des del Govern, i el primer grup de 

l'oposició. I erren perquè l'intent de muntar una nova teoria de la 

conspiració, davant de la imminència de les eleccions gallegues i 

basques, caurà aviat pel seu propi pes segons assenyalen tots els indicis 

coneguts al voltant de la instrucció. 

 

La coincidència de dates de les decisions judicials amb els processos 

electorals de dues comunitats autònomes ara s'esgrimeix des del PP com 

a prova que hi ha una actitud concertada entre el Govern i el jutge. El 

lamentable episodi de la cacera a què van assistir Garzón i el ja 

exministre de Justícia, Mariano Fernández Bermejo, va servir per 

mantenir viva una tesi tan inquietant. Però el mateix dia en què la 

direcció del PP presentava una querella contra el jutge, aquest imputava 

ni més ni menys que el tresorer del PP, el senador Luis Bárcenas. 

D'aquesta manera, el cas adquiria un nou perfil, ja que fins ara s'havien 

trobat proves contra un exconseller de la Comunitat de Madrid, dos 

parlamentaris d'aquella autonomia, així com contra el president de la 

Comunitat Valenciana i un altre parlamentari regional. Tot va en la 

direcció, per tant, que el cas acabi al Tribunal Suprem. I això és bo 

perquè la investigació quedi al marge del jutge suposadament enemic del 

PP. 

 



Fins ara, la resposta de la direcció del PP és insuficient. Al resultar 

implicat el tresorer del partit, queda clar que la trama de corrupció 

investigada no es refereix únicament a uns tripijocs entre empresaris 

sense escrúpols i regidors o consellers autonòmics corruptes. Ara som, 

presumptament, davant d'una cosa molt més greu: possibles pràctiques 

dubtoses de finançament del PP, una formació que sempre ha esgrimit 

contra els socialistes els episodis que, com el de Filesa, revelaven errors 

garrafals. 

 

El president del PP, Mariano Rajoy, que va ser qui va nomenar Bárcenas, 

ja està directament implicat en el cas. La seva responsabilitat, després 

de tanta estratègia dissuasòria, és aclarir el que ha passat i explicar a la 

societat per què el tresorer del seu partit és citat en una conversa 

telefònica com a receptor de grans quantitats de diners. 


