
 

ANTONI BATISTA, Otegi. 

Vilafranca del Penedès, dijous 11 de febrer 

 

Ser aquí avui no m'és gaire fàcil: 

1. Perquè estic de baixa fa mesos per un càncer ja superat però 

encara amb importants seqüeles, sobretot que m'ha deixat les 

neurones de vacances. Per això fa mesos que no parlo en públic. 

2. Pel motiu de l'acte, la presentació del darrer llibre d'en Toni 

sobre l'Arnaldo Otegi. 

Però als amics hi ha coses que un no els pot negar i si en Toni em 

demana que vingui, jo vinc! 

Abans de començar vull que quedi molt clar que jo parlo en nom 

meu i només meu, no parlo en nom de les víctimes d'eta. Ni vull ni ho 

podria fer. De víctimes n'hi ha de tota mena, algunes ni tan sols estan 

reconegudes per l'Estat que ens hauria d'haver protegit, algunes no 

han estat localitzades per l'Estat que les hauria de protegir, com 

recorda sovint en Robert Manrique. Cada víctima és un món i 

cadascuna ho porta com pot o com vol. Jo no m'identifico gens ni mica 

amb el discurs oficial de les víctimes del terrorisme i això implica que 

moltes d'elles no s'identifiquin amb el meu. Per això parlo per mi que 

ja és molt! I ja sé que moltes no entendran que jo hagi acceptat 

parlar aquí i avui i em tornaran a acusar de tot. En qualsevol cas i 

gràcies a aquest llibre, tothom sabrà que l'Ernest Lluch i l'Arnaldo 

Otegi havien parlat llargament, així que no faig res més o una cosa 

semblant a la que el que el meu pare havia fet. 



I així torno al que acabo de dir, per què no m'és fàcil fer el que tot 

seguit faré? Presentar un llibre sempre és motiu d'alegria i si el llibre 

és bo i sòlid, de pedra picada que diria el meu pare, cosa que no ens 

pot sorprendre amb tota la trajectòria professional i també vital d'en 

Toni, encara millor. El llibre és molt bo, a mi m'ha agradat, m'ha 

interessat i a més m'ha ensenyat, per desgràcia no sempre aprenem 

dels llibres que llegim i per això crec que l'hem de valorar més encara. 

Tots els que el llegiu i, de veritat us recomano que ho feu, aprendreu, 

entre d'altres coses, com s'escriuen els bons llibres. Però, per sobre 

de tot, trobo que és un llibre necessari, molt necessari. 

Llavors, per què em costa? Home doncs perquè parlem d'un llibre 

però parlem del seu protagonista, Arnaldo Otegi. Un polític que en 

aquests moments encara és a la presó, per pocs dies però hi és i hi ha 

estat uns quants anys. Segurament a diferència d'alguns o molts de 

vosaltres -sóc conscient que som al Casal Popular de Vilafranca-, jo no 

el considero un heroi. De fet, els herois no m'agraden (ni tan sols 

comparteixo que el meu pare ho fos, tal com alguns l'han presentat un 

cop mort), ni tampoc considero un heroi un dels mites del Penedès, el 

famós Mir Geribert, príncep d'Olèrdola, aquell que al segle XI diuen 

que va voler independitzar-se del comte Ramon Berenguer I de 

Barcelona i formar un nou comtat, amb qui ara m'estic barallant en un 

article (a veure si aconsegueixo acabar-lo abans d'entrar a l'hospital). 

No el considero un heroi però això no treu que consideri que Otegi 

és un dels polítics fonamentals i imprescindibles en el conflicte basc. 

Crec fermament que ha tingut un paper decisiu en el que ha succeït al 

País Basc en les darreres dècades i especialment en l'abandonament 



de la violència per part d'aquella que en va ser la gran protagonista i 

causant, la banda terrorista eta. I també penso que seguirà tenint un 

paper clau quan recuperi la llibertat (aviam si contribueix a paliar els 

resultats electorals dels seus, que darrerament no els són gaire 

favorables, ep! Que ningú entengui que jo vull que guanyin).  

Apunto ara que, com ja he dit públicament, crec que Otegi no 

hauria de ser a la presó, que considero fora de lloc que en un context 

com el dels darrers anys i a causa del que se'l va acusar, hagi estat 

tants anys empresonat. Però clar que si han tancat a dos titellaires 

pel que els han tancat què podem esperar? ... 

Crec que ningú millor que en Toni per escriure aquesta mena de 

biografia de l'Otegi. Es nota que li reconeix la seva aportació a la 

resolució del conflicte violent ((amb molts assassinats, ferits, 

segrestats, amb molt dolor físic i no físic)) però també polític, es nota 

que el respecta i l'admira però jo diria que no és "un dels seus". I això 

li permet una mirada des de fora, des del costat si voleu, però en 

qualsevol cas no és una visió de "partit", des de dins. Ens presenta un 

personatge fonamental en la vida política basca dels darrers anys i en 

la vida política de la resta de l'Estat Espanyol. De ben segur sense 

l'aportació i la gran feinada feta per l'Arnaldo i tants d'altres ara no 

seríem on som. Jo, i torno a dir que parlo només en nom meu perquè 

no puc parlar en nom de ningú més, només puc agrair la convicció, 

l'enteresa i la feina de l'Arnaldo Otegi per aconseguir la pau. Crec que 

tard o d'hora tots li haurem d'agrair el que ha fet. Què ho podria haver 

fet molt abans? Naturalment, naturalment i molts ho hauríem preferit. 

Ens hauríem estalviat tots plegats molt dolor i molt patiment, però jo 



prefereixo veure la part positiva de la vida i em quedo amb la part 

darrera de la seva trajectòria política. Pels delictes que va cometre, 

ja va ser jutjat, ja ha pagat amb presó i, en un estat de dret, això 

hauria d'implicar que no li haguéssim de retreure constantment.  

En realitat, aquest llibre no ens ofereix una biografia clàssica sinó 

la presentació d'un personatge. L'autor ens ofereix diversos capítols 

de la seva vida, ens permet espiar-lo des de la finestra, amb les seves 

clarors i foscors, però són mirades elegides que ens ajuden a entendre 

la vida sencera. En Toni ens explica el seu Arnaldo, com el percep, 

com l'ha vist canviar, ens ofereix una visió personal després de molts 

anys de feina de periodista, de molts anys d'explicar-nos als diaris què 

passava al País Basc des de l'òptica d'un català, diu ell "d'un català que 

no és ni basc ni espanyol". I ho fa des de l'equidistància, aquella que 

ha estat utilitzada massa sovint com a insult i no com a mèrit, 

l'equidistància que tots hauríem de buscar, tot i que la meva té un 

punt de visceralitat inevitable perquè no puc oblidar que algú un dia 

va decidir matar al meu pare i que algú un dia el va matar i que alguns 

se'n van alegrar.  

Ara bé en parlar d'Otegi de retruc hi surten molts altres polítics de 

les dues bandes i també els governs de l'Estat que, al meu entendre, 

no sempre han estat constants ni coherents ni homogenis en la 

recerca de la pau. Aquest és el fil conductor del llibre: la pau i tots els 

passos tossuts i amb forts altibaixos i aturades i arrancades que s'han 

anat produint. Al llibre, Otegi n'és el denominador comú però mai ha 

estat sol ni des del seu entorn ni des dels contraris a la violència, la 

feina ha estat coral però amb la decisiva participació i a vegades 



lideratge d'Otegi. A mi m'agradaria que un dia en Toni fes un llibre 

semblant sobre Jesús Eguiguren a qui també han maltractat tant 

alguns poders de l'Estat i mitjans de comunicació i els seus propis 

companys de viatge i que també apareix en aquest llibre... Jo també 

li reconec i li agraeixo a Eguiguren la seva coherència, la seva 

generositat, el seu compromís, la seva feina ... 

En un moment polític com l'actual, sense govern a Madrid i amb un 

presidenciable que parteix de la base i, a sobre en fa bandera!, que 

no parlarà amb tothom, l'exemple de tots els que surten al llibre i la 

feina que han fet hauria de ser coneguda i imitada. Al cap i a la fi el 

que ens explica en Toni a través de l'Arnaldo són bona part dels 

esforços que s'han anat fent per aconseguir el final de la violència 

terrorista i com persones de bàndols oposats, molt oposats, van saber 

asseure's a la mateixa taula i parlar. Tot plegat barrejat amb episodis 

personals que ens permeten conèixer millor a Otegi i el seu context. 

Un cop escrit aquest llibre i un cop el seu protagonista sigui en 

llibertat, em semblaria molt oportú i necessari un altre nou llibre, et 

poso més deures Toni però això és el que passa amb la bona feina que 

tanca interrogants però n'obre molts més que necessiten resposta. Un 

llibre entrevista amb l'Arnaldo, fruit d'una conversa tranquil·la i 

pausada sobre tot el que ha succeït, el que succeeix i el que succeirà. 

I acabo. No tots els grans personatges han tingut l'honor de ser 

biografiats o explicats amb el respecte, l'objectivitat, la crítica i el 

reconeixement que es palesen en aquest llibre. Penso que tots, 

també l'Arnaldo, hem d'agrair a en Toni que ens hagi aportat un 

instrument tan necessari per conèixer un personatge i uns 



esdeveniments tan cabdals en la nostra història comuna. Gràcies Toni 

per ajudar-nos a veure, a conèixer i a valorar la visió i la realitat dels 

altres. En temps de discursos únics, tant d'un bàndol com d'un altre, 

necessitem visions objectives, respectuoses i allunyades de la 

prepotència de la veritat absoluta. I aquest llibre n'és un exponent 

imprescindible. Gràcies Toni per facilitar-nos que ens atrevim a 

pensar per nosaltres mateixos i a qüestionar-nos, com diu en David 

Fernàndez al pròleg del llibre. Ah! I compreu el llibre i, sobretot 

llegiu-lo! 

Moltes gràcies. 


