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La decisió del Govern de concedir la presó atenuada a l'etarra De Juana 

Chaos ha irritat la dreta popular i l'extrema dreta feixista, però també una 

part de l'esquerra. N'hi ha prou de sintonitzar alguns programes de ràdio per 

escoltar oients que diuen haver estat votants socialistes de sempre, però que 

ara deixaran de ser-ho; que han vist la llum i que Rajoy tenia raó. Que això es 

transformi efectivament en una pèrdua significativa de vots per al PSOE 

encara s'ha de veure. També es poden sentir veus que comprenen les raons del 

Govern encara que la decisió se'ls posi com un cop de puny al fetge. I n'hi ha 

que donen suport obertament a la mesura sabent que va destinada a deixar 

oberta la porta a un hipotètic diàleg futur amb la banda. 

 

Resulta significativa, a més, la presència de columnistes i tertulians, sobretot 

de Madrid, que generalment simpatitzen més amb el PSOE que amb el PP, que 

discrepen obertament de la decisió del Govern respecte de De Juana, el 

terrorista "més odiat" pels espanyols, més que tots els de l'11-M junts, segons 

es va poder sentir ahir a la SER. 

 

En general, els que discrepen de la solució donada a la situació creada per 

aquest terrorista, que ja havia complert la pena imposada pels seus múltiples 

assassinats però que havia estat condemnat un altre cop per un delicte 

d'opinió, són els mateixos que, a la dreta i en alguns sectors de l'esquerra, 

veien amb desgrat la via oberta per Rodríguez Zapatero per posar fi a ETA a 

través del diàleg. Els dirigents de la dreta, perquè no volien que un president 

socialista pogués apuntar-se un gol d'aquesta envergadura que allunyaria el PP 

de la possibilitat de recuperar el poder, i els altres, perquè creuen sincerament 

que n'hi ha prou amb la via policial i judicial per acabar amb ETA i desconfien 

del nacionalisme democràtic basc (el PNB), al qual arriben a acusar 

directament d'encoratjar el terrorisme i treure'n profit. Són els mateixos que 

van posar les seves esperances en el fracassat front comú que van formar 

Mayor Oreja (PP) i Redondo Terreros (PSE-PSOE) en les penúltimes 

eleccions basques i que van aplaudir el pacte antiterrorista i la llei de partits, 



encara que aquests instruments suposin una llosa per a qualsevol estratègia 

intel·ligent per a la resolució de conflictes. 

 

La reacció virulenta davant del cas De Juana Chaos és un aperitiu del que li 

caurà a sobre al Govern d'esquerres que aconsegueixi que ETA es desarmi i 

decideixi llavors aplicar mesures de gràcia als presos d'aquesta organització. I 

escric Govern d'esquerres, perquè si això ho acaba fent la dreta, tot seran 

felicitacions i unitat democràtica. No veig el PSOE organitzant mobilitzacions 

com sí que fa el PP. 

 


