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Antoni Batista (Barcelona, 1952)
parla a raig sobre Euskadi. No
porta apunts. Ho té tot al cap.
Doctor en Ciències de la Comu-
nicació, dóna classes a la univer-
sitat i toca el piano cada dia –tam-
bé és musicòleg. Ha treballat en di-
versos mitjans de comunicació i
institucions, i és especialista en si-
tuacions de conflicte com les d’O-
rient Mitjà, Irlanda o el País Basc.
Sobre aquest últim tema ha escrit
vuit llibres. L’últim és Otegi, la for-
ça de la pau. Després de sis anys i
mig a la presó, Arnaldo Otegi, re-
ferent de l’esquerra abertzale, sor-
tirà en llibertat l’1 de març. Batis-
ta en va parlar a Manresa convidat
pels Amics de la Unesco. Ja treba-
lla en un nou llibre. És reticent a dir
sobre què tracta, i al final deixa
anar que de política catalana.

Què farà Arnaldo Otegi quan
surti de la presó?

Jo no puc dir què farà per res-
pecte. Que ho digui ell quan surti
a les 8 del matí del dia 1. Sé que té
una agenda molt concentrada,
amb poques coses però amb molt
ressò polític i mediàtic. Després
descansarà amb la família, que
també en té moltes ganes, i llavors
ja veurem què passa i si hi ha
eleccions o no hi ha eleccions al
País Basc. S’han de celebrar a l'oc-
tubre però es diu que el lehenda-
kari Urkullu ha comentat en cer-
cles pròxims que potser les avan-
çarà al maig. Si són al maig hi ha
menys possibilitats que l'Arnaldo
sigui candidat perquè està inha-
bilitat. Si són a l'octubre tenen
més temps per veure si accepten
el recurs contra la inhabilitació.

Otegi és un home que transcen-
deix l'esquerra abertzale. És un
home de país i d'estat més que de
partit. Per tant pot passar absolu-
tament tot i en aquest sentit és lò-
gic que el lehendakari vulgui as-
segurar-se que no hi sigui. 

Avançaria eleccions només
per evitar que Otegi es pugui
presentar de candidat?

Jo no ho puc dir això. Ja és una
hipòtesi que les avanci, i no for-
mularé una hipòtesi sobre una
hipòtesi. Hi pot haver moltíssi-
mes raons. També la situació d'in-
certesa al govern de l'estat espanyol
i el paper que tindrà del PNB. A
més a més el PNB està molt con-
solidat. L'esquerra abertzale, que
és el seu màxim rival, està en el pit-
jor moment electoral dels últims 20
anys. Han tingut una patacada
importantíssima a les últimes elec-
cions. Podemos els ha passat per
sobre. Hi pot haver moltes raons
conjunturals que si jo fos el le-
hendakari potser m'aconsellarien
avançar les eleccions per tenir
més possibilitats de mantenir la
presidència.

Podemos s'ha apropiat l’es-
pai de l’esquerra abertzale. Què
ha passat?

Hem de veure quin recorregut
tindrà Podemos. Ara té uns vots, i
sense cap dubte els ha pres vots en
un moment en el qual l'esquerra
abertzale diguem que, pel bé del
país, ha hagut de sacrificar una
mica les seves prioritats ideològi-
ques. Vénen de la guerra, de l'es-
tigma del terrorisme, i l'Arnaldo
surt de la presó i encara hi  ha 400
presos d'ETA. A les anteriors au-
tonòmiques van pujar molt. Van
ser el primer partit en alcaldies, van
guanyar la Diputació de Guipús-
coa i el que van intentar va ser mo-
delar el seu discurs i assentar-se

institucionalment. En posar el seu
discurs ideològic al ralentí i insti-
tucionalitzar-se per consolidar-
se, han perdut un electorat d'es-
querres i radical. Hem de veure
què passa amb Podemos i com in-
cideix el factor Otegi.

Què ha fet Otegi durant
aquests sis anys i mig en què ha
estat a la presó?

Ha consolidat la seva formació.
Ha acabat la carrera de Dret que te-
nia començada. Ja tenia Filosofia
i Lletres. Ha estudiat anglès i jo crec
que ha adequat i modernitzat el
discurs de l'esquerra abertzale,
que aviat té un congrés en el qual
han de fer un canvi generacional
i fins i tot de funcionament de
partit. Vénen gairebé de la clan-
destinitat. Tenien un funciona-
ment molt tancat, d'estructura le-
ninista en un moment en què els
partits van en direcció totalment
contrària, com el model CUP o
model Podemos, d'assemblees
obertes de grans àmbits de decisió.

L'esquerra abertzale s'està refor-
mulant com tants partits, com els
demòcrates americans o anglesos
i Convergència.

La presó haurà convertit Ote-
gi en una mena de llegenda?

Jo he titulat el llibre Otegi, la for-
ça de la pau perquè crec que hi ha
molts factors que han contribuït a
la pau, però si hi hem de posar una
cara és ell. Ha esmerçat moltes en-
ergies i 6 anys i mig de la seva vida
a la presó. S’ha de veure, però té el
factor mandelització. Surt de la
presó, ha passat de l'estigma del
terrorista a l’aurèola del pacifica-
dor. Com Yasser Arafat i Yitzhak
Rabin. Tots dos veien del terroris-
me. L'israelià contra els anglesos i
el palestí contra els israelians, i van
acabar amb el premi Nobel de la
pau. 

El procés sobiranista de Cata-
lunya pot confluir en algun mo-
ment amb un moviment sem-
blant al País Basc?

En aquests moment crec que no.

Amb l'esquerra abertzale mode-
rada i el PNB encara més mode-
rat... El PNB va arribar al seu zenit
independentista amb el Pla Ibar-
retxe. Ara estan a la fase de reple-
gament. Amb Urkullu torna a ser
el PNB que l'Otegi qualificava de
partit dels negocis bascos, com
l'antiga Convergència en definiti-
va. Estan en la fase del peix al
cove. Són reticents i estan pre-
ocupats perquè el procés inde-
pendentista català no creï anti-
cossos a tot Espanya, que de fet ja
n’està creant sobretot a Andalusia,
i alertin que els bascos tenen un
tractament favorable en tema de
fiscalitat pròpia. Ells volen con-
servar el cupó basc i la reserva de
drets que tenen a la Constitució. 

Per què el govern central no
negocia el desarmament defi-
nitiu d’ETA i la continua utilitzant
per desacreditar opcions políti-
ques? El ministre Jorge Fernán-
dez Díaz va dir recentment que
ETA estaria contenta amb un
pacte entre PSOE-Podemos...

Si en lloc d’un ministre això ho
hagués dit un titellaire potser l'hau-
rien ficat a la presó per apologia del
terrorisme... Al PP li està molt bé
que ETA no actuï i no mati, com a
tothom, però en canvi també li va
bé el fantasma d'ETA i del terro-
risme per criminalitzar les idees
que els fan por o els derroten a les
urnes. També estan criminalit-
zant l'independentisme català i
constantment estan relacionant
Veneçuela amb Podemos. Crimi-
nalitzen idees per por.
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Antoni Batista va ser a Manresa convidat pels Amics de la Unesco per pronunciar una xerrada

Entrevista 
Antoni Batista
Periodista. El pròxim 1 de març el dirigent de l’esquerra
abertzale Arnaldo Otegi sortirà de la presó després de més de
6 anys. Batista és una de les persones que el coneixen més

J.M.G.

«Otegi ha passat
de l’estigma de
terrorista a tenir
una aurèola de
pacificador»
Antoni Batista defensa a Manresa que Arnaldo

Otegi és un home d’estat, més que de partit


Jordi Morros
MANRESA

«El que farà Otegi quan

surti de la presó ho ha de dir

ell. Sé que té una agenda

atapeïda i que tindrà ressò»

«L’esquerra abertzale

està en el seu pitjor moment

electoral dels últims 20 anys.

Podemos els ha pres vots»

«Molts factors han

contribuït a la pau al País

Basc, però si hi hem de posar

una cara és la d’Otegi»

«No crec que el procés

català conflueixi amb un de

semblant al País Basc. Estan en

fase de replegament»


