Del penó lluner i dels corcons atarantats

Lunar o lluner, l’informe hissat i brandat pel portaveu del PSPV a les Corts ha aconseguit, si més
no, esmussar la plana major del PP, a València i a Madrid. Aquest penó pericial, que detalla com tot
el Govern de Camps hauria manipulat facturació i regalat contractes a les empreses de Gürtel,
remata el sargit que la premsa socioliberal (i part de la preliberal) ha anat esfilagarsant els darrers
mesos amb la mirada fixa en el pròxim dia 12, quan cinc magistrats del Suprem dictaminaran sobre
la legalitat de la més que dubtosa exoneració concedida a Camps l’any passat pel tribunal presidit
pel seu amic De la Rúa (no de l’ànima, però sí íntim). El penó lluner del portaveu ha funcionat, de
moment, com la palleta amb què un xiquet furga en un forat de corca. Els tèrmits s’han bellugat
immediatament, exhibint (en només 48 hores!), tot un recital corconer de percussió i muntanyes de
serradura: 1) La compareixença insòlita de no dos sinó tres alfils del Molt Tapat, per a guarir-li les
ferides: consellera+advocada+interventor; 2) La petició de revocació per part de l’exministre Trillo,
perquè, segons ell, els informes de la Unitat d’Auxili Judicial de l’Estat (encarregat de vigilar on van
a parar els nostres diners), no tenen cap validesa pericial ni judicial; 3) La servil campanya
de descrèdit del document per part de la premsa adjacent i de periodistes juxtaposats; 4) El
to indulgent, gairebé confés, d’Aguirre, que considera «consustancial» la corrupció a les
institucions; 5) El recurrent forrellat del PPCV, avui, al voltant de l’encara president. Aquest
tancament de files és també conseqüència de l’ultimàtum de Rajoy, que sembla –aparenta– no tindre
més marge per a consentir un altra visita de Camps als jutjats. Alguns corcons ja no tenen massa
fusta a rosegar i, de fet, ahir la premsa adjacent saludava gràcilment l’oferiment dels pardals de
Génova (L’Informatiu indaga avui el tresquiló). Oasi o miratge, el cas és que el jutge instructor ha
demanat saber la identitat dels 17 alts càrrecs que contractaren amb les empreses de Gürtel, i això
no només allarga la quarantena política del Molt Irresponsable, sinó la de tots els valencians, perquè
en volta de dimitir prefereix mantenir en els llimbs la democràcia i el futur del País Valencià.
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«World so corrupt», de Ziggy Marley
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