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IMPRESSIONS

OPINIÓ LLIURE

Els presos bascos han pres una deci-
sió d’enorme transcendència de 
cara a la consolidació del fi nal de la 

violència, la pau i els camins de la recon-
ciliació i la normalització ciutadana. 
Aquesta decisió, l’han feta efectiva en 
dos temps, carregats de símbols.

Primer temps, un comunicat llegit 
per Marixol Iparagirre, Anboto, històrica 
militant dels comandos Madrid i Argala 
(itinerant), precisament el d’Henri Parot. 
Aquesta causa, que ha estat objecte de la 
sentència del Tribunal de Drets Humans 
d’Estrasburg, ha provocat més excarce-
racions en un mes que en tota la trajectò-
ria penitenciària posterior a l’amnistia de 
1977. Anboto va ser, també, membre de 
la direcció d’ETA i és la companya d’un 
dels ideòlegs de l’estratègia de l’abando-
nament de la via armada, Mikel Albizu, 
Antza. Segon temps, un gran acte en la 
mateixa harmonia amb els alliberats per 
la sentència europea.

Dos temps de compàs binari resolts 
amb dos ítems polítics importantíssims. 
El primer, el reconeixement públic del 
dany causat; el segon, l’acceptació de la 
legislació penitenciària de manera indi-
vidual, fet que permetrà noves llibertats 
i millores en les condicions carceràries, 
sobretot pel que fa a l’acostament de 
reclusos, la majoria dels quals compleix 
condemna a molts quilòmetres del seu 
entorn individual i social.

La decisió dels presos, col·lectiu de 
notable influència dins d’ETA, és un 
pas més en el camí de la pau, que, tan-
mateix, té un “inici de càntic” (acabem 
l’any Espriu recordant-lo “per sempre 
més”) de molta més força que tots els 
moviments que es continuaran fent: el 
final de la violència amb el component 
ètic del respecte del dret a la vida, que 
és molt més que polític, és ètic i fins i 
tot moral.

En tot aquest camí, no només es va 
consolidant el fi nal de la violència, sinó 
també l’hegemonia de la política i la 
democràcia. Un dels problemes atàvics 
de l’esquerra independentista basca va 
ser la preponderància del braç armat 
sobre el braç civil, però, durant l’última 
dècada s’han anat invertint els termes 
en benefi ci de les persones, de la socie-
tat i fi ns i tot del programa estratègic de 
la independència. La generació d’Otegi, 
Díez Usabiaga, Goiricelaya, Permach, 
Barrena, Moreno, Etxeberria..., però 
també d’Urrutikoetxea, Etxebeste, Ipa-
ragirre, Albizu..., ha operat el canvi de 
signe. D’infl uència irlandesa, com d’in-
fl uència irlandesa va ser el preàmbul de 
la treva de Lizarra-Garazi (1998) que ells 
mateixos van cuinar en el seu debut. A 
menys violència, més independència, i a 
més política, menys milícia.

Al govern espanyol, qualsevol pas 
endavant d’ETA li sembla poc, tot i que 
ell no en fa cap. Està pressionat per la 
ultradreta que acull a la militància i el 
vota a les urnes i per unes associacions 
de víctimes del terrorisme que haurem 
d’anar acostumant-nos a adjectivar com 
a víctimes corporatives, perquè no totes 
les víctimes són com les que han fet essèn-
cia de ser-ne, ni totes són espanyolistes 
ni totes són d’extrema dreta. El primer 
acte de reconeixement ofi cial del dany 
causat davant de víctimes, atenció, no 
el va fer ETA, sinó l’esquerra abertzale, 
a través del portaveu de Sortu, Pernando 
Barrena. Hi havia víctimes catalanes que 
havien patit Hipercor, com Robert Man-
rique i la família de Xavier Valls, i Rosa 
Lluch, a l’acte acadèmic de la UB (2012) 
que aplegava víctimes de victimaris opo-
sats pel vèrtex i en presència del bisbe 
mediador Uriarte.

Tots els passos que faci l’esquerra 
abertzale, tanmateix, semblaran petits 
als qui temen que la normalització basca 
aleni un procés independentista que 

segueixi l’estela de l’estelada. Sabien 
combatre les armes i, on no arribaven 
amb la llei, se la saltaven, però comba-
tre la democràcia no genera autoritats 
morals i solidaritats, sinó desgast i des-
crèdit. Que la prensa del Movimiento 
contrarestés el comunicat dels presos de 
reconeixement del dolor causat per con-
solidar la pau amb la capacitat operativa 
actual d’ETA de fer cotxes-bomba, quan 
l’últim va esclatar el 30 de juliol de 2009, 
obre un camp a l’hermenèutica bíblica.

La llegenda de convertir-se en estàtua 
de sal pel fet de mirar enrere és la que 
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tenalla el govern espanyol. No faran res i 
tot el que faci ETA de cara a la distensió 
els semblarà poc i demanaran més. Però 
l’esquerra abertzale sap que el govern 
sobreactua amb la no actuació, mentre 
que ells caminen un trànsit que és uni-
lateral: fer encara que no facin. Amb 
aquesta política, l’esquerra abertzale és a 
les institucions amb força creixent, cada 
cop hi ha més presos al carrer, segur que 
lliuraran les armes més aviat que tard i 
optaran, amb moltes possibilitats, a la 
lehendakaritza quan Arnaldo Otegi esti-
gui en condicions de presentar-s’hi.!
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