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La mala fama que, merescudament, arrosseguen les comissions 

d'investigació parlamentàries en el nostre sistema democràtic acaba 

d'acumular un nou argument: l'infame tancament donat per l'Assemblea 

de Madrid a la investigació dels presumptes espionatges a càrrecs 

públics d'aquella comunitat. Una vegada més, el ferri control partidista 

de les institucions legislatives s'ha imposat al mandat ètic que els 

diputats haurien d'assumir quan se'ls crida a investigar un cas tèrbol com 

el que va esclatar fa uns quants mesos a propòsit de les denúncies de 

seguiments i informes secrets sobre els moviments de polítics 

madrilenys. La responsabilitat del precipitat tancament d'aquesta 

comissió s'ha d'atribuir en exclusiva al PP, i més concretament a la porció 

del partit de la dreta que controla la presidenta de Madrid, Esperanza 

Aguirre, que des de fa mesos acaricia la idea de presentar-se com a 

alternativa a Mariano Rajoy. 

 

Els treballs de la comissió han estat un impresentable nyap, i n'hi ha prou 

amb la dada que els presumptes espiats --càrrecs rellevants del Govern 

madrileny o de l'ajuntament de la capital d'Espanya-- ni tan sols se'ls ha 

cridat a comparèixer. Som, per tant, davant d'un flagrant exercici de 

cinisme polític, sobretot perquè el principal argument per liquidar les 

tasques de la comissió són diverses informacions aparegudes a la premsa 

en què se subratllen algunes contradiccions amb les denúncies, però que 

no neguen el nucli de l'escàndol. I aquest no és cap altre que, al voltant 

de la Comunitat de Madrid, es van muntar operacions d'espionatge de 

polítics, no se sap si per enxampar-los en operacions irregulars o per 

controlar les seves relacions en el camp de la política. 



 

El dubte ara és si Esperanza Aguirre sortirà políticament viva de l'episodi. 

La reacció de la presidenta madrilenya ha estat similar a l'adoptada pels 

grans líders neocons, amb Bush al capdavant: negar-ho tot i esperar que 

els que denuncien l'evidència cometin un error per llançar-los tota 

l'artilleria. A Aguirre li pot sortir bé l'operació en el terreny de joc 

madrileny, on els mitjans de comunicació estan molt polaritzats i tenen 

papers decisius, però és força difícil que fora de Madrid es pugui 

presentar des d'avui com una alternativa seriosa a dirigir la dreta 

espanyola. És, també per això, el moment idoni perquè Rajoy investigui 

dins de casa seva allò que Aguirre no ha considerat que calia destapar. 


