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Alfredo Pérez Rubalcaba ha realitzat un conjur per no abandonar la 

política sense deixar encarrilat el final del terrorisme. Gairebé no intervé 

en altres assumptes polítics que no siguin els del seu departament. La 

conjunció màgica que està permetent l’ensorrament de la banda armada 

és una fórmula ancestral que no s’havia sostingut mai com ara en el 

temps: infiltració dels serveis d’intel·ligència francesos i espanyols; els 

dirigents són detinguts dies abans que els seus successors; pressió 

política des de l’estricta legalitat contra l’entorn civil de l’organització i 

una política penitenciària adequada per accentuar la contradicció entre 

els interessos dels presos i les directrius de l’organització terrorista. 

 

Al contrari del que va passar en l’anterior procés de negociació, s’han 

establert com a indiscutibles dues coses. La primera, que no hi ha procés 

de pau possible mentre ETA no es dissolgui: l’organització no té crèdit 

després de l’atemptat de la T-4. La segona i més important: a ETA se la 

pot vèncer sense necessitat d’un diàleg i molt menys amb continguts 

polítics. La formació del primer Govern no nacionalista a Euskadi ha 

demostrat també la falsedat de l’existència d’un contenciós polític fora 

dels marges de la Constitució i de l’Estatut. La normalitat de la llei és 

l’univers on ETA no té oxigen per respirar. 

 

El ministre d’Interior té informació de les consignes dels dirigents d’ETA 

a França. Juga partides d’escacs anunciant les seves intencions sense 

que li importi la incomprensió o la deslleialtat del PP. Coneix el que passa 



a les presons i el cansament que promouen dia rere dia als patis de les 

presons. I ha pogut confirmar la falta de coratge polític d’Arnaldo 

Otegi i de l’esquerra abertzale per treure’s de sobre el jou de la direcció 

d’ETA. L’organització terrorista és una olla a pressió i el seu sobreeixidor 

és al Ministeri de l’Interior. Només falta temps i perseverança perquè la 

pressió sigui insuportable i ETA salti pels aires. Sabent que, malgrat tot, 

pot tornar a matar en qualsevol moment.  

 


