
La idea que el govern espanyol no fa 
res davant els passos que va fent ETA 
en el camí de la pau no és exacta. El 

govern fa no fent res, és la política antiter-
rorista sense terrorisme. Una organització 
com ETA, amb prop de seixanta anys d’his-
tòria, arrelada en un entorn, amb un suport 
social i polític considerable i una trajectòria 
de victimari i víctima, no tanca mecànica-
ment d’avui per demà. Sense la dinàmica 
més complexa del procés, el fi nal d’ETA és 
tècnicament impossible. I el zenit de la com-
plexitat és la logística del desmantellament 
d’arsenals, que han començat a endegar 
amb la supervisió de la Comissió Internaci-
onal de Verifi cació.

Arrenquen amb la Declaració d’Ano-
eta del novembre de 2004 i arriben a 
l’últim comunicat de l’11 de febrer, a tra-
vés del qual anuncien el desarmament, 
i a la seva primera materialització, el 21 
de febrer. Entre llavors i ara, hi ha una 
dècada de fets tangibles i canvis socials 
que ho han possibilitat. El fet essencial és 
que ETA no mata des del 16 de març de 
2010, que ha complert escrupolosament 
la proclama de cessament defi nitiu de 
l’activitat armada de l’octubre de 2010 i 
que ha acceptat la legislació penitencià-
ria espanyola per desencallar la situació 
dels seus més de 500 presos, segons van 
fer públic el desembre de 2013. Al mateix 
comunicat, van reconèixer el dany cau-
sat, com ja havia fet en diverses ocasi-
ons l’esquerra abertzale. Per exemple, a 
Barcelona, el novembre de 2012, en un 
seminari acadèmic en memòria d’Ernest 
Lluch, davant la seva fi lla i víctimes de 
l’Hipercor.

Tots els passos d’ETA han anat en la 
mateixa direcció de la pau, no s’ha fet ni un 
pas enrere. La resposta del govern espanyol 
davant de tots aquests moviments ha estat 
titllar-los, grosso modo, de poc creïbles i 
d’insufi cients i no moure’s ni un mil·límetre 
de la claríssima voluntat política de no dia-
logar. A costa de transgredir-se ell mateix: el 
gener de 1988, el PP va signar el Pacte d’Aju-
ria Enea, que advoca per un fi nal dialogat 

del confl icte en absència de violència, i en 
va fer gairebé un codi d’honor. El PNB ha 
recuperat aquell esperit que van liderar els 
lehendakaris Ardanza i Ibarretxe recordant 
que tots els governs de Madrid ho han fet.

La democràcia espanyola acumula un 
dèfi cit històric en la seva lluita contra el 
terrorisme, com l’acumulen, tanmateix, 
els anglesos versus els republicans irlande-
sos o els nord-americans contra mig món. 
Les democràcies traspassen els límits ètics 
en una mena de tot s’hi val quan tenen al 
davant allò que anomenen terrorisme, que 
en alguns casos és substantiu, però, en 
d’altres, és un adjectiu deslegitimador de 
qualsevol dissidència incòmoda. Les clave-
gueres del govern d’Espanya van alimentar 
els GAL i, quan la seva fetor va ser insupor-
table, es va fer una llei de partits –que és la 
més antidemocràtica de tota la democràcia– 
a partir de la qual s’han generat il·legalitzaci-
ons expansives que han menat a situacions 
de lesa llibertat i que podem resumir en el 
paradigma Bateragune i singularitzar en la 
presó d’Arnaldo Otegi.

Amb la llei de partits i el seu esperit, 
han judicialitzat la dissidència política i 
han ampliat la semàntica d’assimilar al 
terrorisme tot allò que mobilitzava crítica-
ment i qüestionava les arrels del sistema, 

beatament idolatrat a Espanya amb el nom 
de Constitució. Amb aquest estigma, van 
voler contaminar tot el nacionalisme basc 
i ho han intentat i ho intenten amb l’inde-
pendentisme català. Tot és ETA. Aquesta 
política els ha donat bons resultats fi ns avui: 
ERC ha desestimat anar a les eleccions euro-
pees en una candidatura conjunta amb l’es-
querra abertzale, per la qual es treballava 
des de feia mesos, amb la normalitat que els 
seus socis d’Eusko Alkartasuna són a la coa-
lició EH Bildu. Fins i tot la CUP n’ha hagut 
de parlar.

Quan el mapa d’Espanya s’ha posat a 
debat, l’estigma terrorista continua sent la 
recepta idònia per combatre els indepen-
dentismes. Mantenir ETA viva en l’imagi-
nari té aquesta funció d’antídot, per això 
tenen un ministre de l’Interior fi ll del passat 
i amb el discurs del passat a la primera línia 
i practiquen l’immobilisme com a política. 
El problema del govern Rajoy, en aquest 
moment, no és el terrorisme, és el mapa 
d’Espanya.

ETA lliurarà les armes a curt o a mitjà ter-
mini. Ja ha començat a escenifi car-ho amb 
diversos gestos, que han culminat amb el 
comunicat del 21 de febrer, amb la super-
visió d’uns mediadors internacionals que 
han declarat a l’Audiència Nacional, gest 
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que devalua encara més una determinada 
justícia sota sospita política, en una juris-
dicció especial discutida en la seva essència 
per molts juristes. Però faci el que faci ETA, 
Espanya continuarà considerant que és 
poca cosa, amb l’argumentari que ja podem 
anticipar: les armes s’han d’entregar a Espa-
nya i no a mediadors o organismes interna-
cionals; s’ha de demanar perdó un altre cop 
i d’una manera més religiosa que civil; l’únic 
que s’espera d’ETA és la seva dissolució defi -
nitiva. Cosa que, quan s’esdevingui, també 
es valorarà com a insufi cient i poc clara i, 
òbviament, com a expressió de la seva der-
rota. L’entrega de les armes a la Guàrdia 
Civil seria l’escenifi cació de la rendició que 
contempla el relat de la derrota que es fa 
des del PP, el PSOE i els seus cercles afi ns 
d’opinió pública.

Qualsevol analista polític sabria redactar 
el previsible comunicat del govern espanyol 
davant la fi  d’ETA. I tindran tanta pressa per 
difondre’l que potser haurà de plegar el nou 
director de comunicació d’Interior, com va 
plegar l’anterior per un excés de zel, quan 
va fer pública una actuació policial quan 
encara no havia començat: detencions 
d’advocats, una operació que era l’últim 
exemple de política antiterrorista sense ter-
rorisme.!


