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Benvolgut Josep, 
 
Fa uns dies, The Guardian i el País van fer públic que el meu telèfon mòbil havia estat 
piratejat amb el programa espia Pegasus, creat per l'empresa NSO Group. Aquest 
programa, que només pot ser adquirit pels governs dels Estats, permet a l'usuari accedir 
a tota la informació del dispositiu i supervisar totes les converses que es realitzin a prop 
del dispositiu. 
 
El meu dret a la privacitat es va violar, s'ha violat. Així com els drets de totes aquelles 
persones amb les qui jo lliurement he decidit estar en contacte, o amb qui simplement 
m'he relacionat durant el temps que he estat espiat. També, evidentment, s'ha vulnerat 
el dret a la privacitat de la correspondència i el dret a dur a terme un projecte polític 
sense interferències il·lícites. 
 
I, potser el més rellevant, s'han produït intromissions inadmissibles en l'activitat 
d'institucions democràtiques que formen part essencial de l'estructura constitucional de 
l'Estat com el Parlament de Catalunya i, ben possiblement, el Govern de la Generalitat. 
Malgrat les inicials refutacions del Govern espanyol, ha aparegut informació prou 
acreditada que relaciona l'Estat espanyol amb l'ús d'aquestes eines des de, almenys, el 
2015. 
 
Com sap, davant d'aquests fets, hem demanat al Govern espanyol que dugui a terme la 
investigació pertinent i que se'n depurin les corresponents responsabilitats, ja sigui  
d’una o altra instància de les forces de seguretat o bé d’algun dels organismes 
d'intel·ligència de l'Estat que hi puguin estar relacionats. 
 
Avui sabem que entre les persones que han sigut objecte d'espionatge il·legal hi ha 
l'actual president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, així com diferents 
representants polítics i un representant de la societat civil. Li escric preocupat per la 
persecució cap a una manera de fer, cap a una manera de pensar. L'espionatge es va dur 
a terme, segons el que ja consta com a resultat de les investigacions realitzades per 
Citizen Lab, durant els mesos de març i abril del 2019, mentre vostè era Ministro de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. 
 
Tot apunta, però, en la direcció que aquelles activitats il·legals es van iniciar molt abans 
i, ben probablement, mentre jo mateix era responsable de la Conselleria d'Acció 
Exterior. 
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Seria, doncs, del tot convenient que vostè, avui màxim representant de la UE en 
polítiques de seguretat i en aquell període Ministro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación de España, es pronunciés sobre aquest episodi fosc de la 
democràcia espanyola i condemnés, de manera pública i rotunda, l'espionatge a líders 
polítics. 
 
Aquesta pràctica, intolerable en qualsevol Estat de dret, se suma a una estratègia 
persecutòria que vaig constatar de primera mà en l'exercici de la meva responsabilitat 
institucional en tant que membre del Govern de Catalunya. 
 
És possible que en aquell moment no només volguessin tancar delegacions del Govern 
sinó que també se'ns espiés sistemàticament com ja vam denunciar en el seu dia 
d'acord amb altres indicis i actuacions ben visibles? 
 
Això no va de mi ni de vostè, va d'un projecte polític que és legítim i d'un Estat que 
vulnera principis bàsics explícitament reconeguts a la Carta Europea. 
 
Mentre la qualitat de la democràcia espanyola continua caient, l'única resposta 
admissible per part d'aquells que es considerin demòcrates hauria de ser obrir aquesta 
investigació i arribar fins al final. Acceptar qualsevol ajuda per saber la veritat i prendre 
les decisions corresponents. El Govern de l'Estat, avui, només té una opció si vol seguir 
al costat de la democràcia: obrir aquesta investigació, depurar responsabilitats i dotar-
se de les mesures necessàries per evitar que això torni a passar. 
 
Reafirmant el compromís democràtic en la defensa dels drets i llibertats de la 
ciutadania, i constatant la necessitat de respectar els tractats i els convenis 
internacionals en defensa dels Drets Humans i dels drets civils i polítics, espero que l'Alt 
Representant de la UE per Assumptes Exteriors i Polítiques de Seguretat actuï en 
defensa de les persones i institucions afectades. 
 
Atentament, 
 
 
 
Ernest Maragall i Mira 

 
Barcelona, 2 d’agost de 2020 


