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ETA va donar ahir pompa a un comunicat en què anuncia que «ja fa 

alguns mesos va prendre la decisió de no portar a terme accions 

armades ofensives». No farà atemptats. Però no diu quan va prendre la 

decisió, no n'explica els motius i no aclareix la incògnita sobre la durada 

de la treva. 

 

La primera reacció és positiva per dues raons. Que ETA digui que no 

assassinarà -que respectarà el primer dret humà, el dret a la vida- és bo. 

Segona, perquè el comunicat -malgrat l'estúpida fraseologia- indica que 

ETA entra en raó. Que comença a admetre la seva derrota. No pot 

continuar matant perquè cada vegada és més feble. Està perdent 

militarment. Però ETA tampoc té força per continuar perquè els seus 

simpatitzants -el 10% de l'electorat que vota Batasuna- no van entendre 

la ruptura de la treva del 2006, que havia generat grans esperances. Ara 

ETA no s'enfronta només a l'aparell policial espanyol i internacional i a 

gairebé tots els partits bascos, sinó també a la seva gent. En especial a 

polítics i sindicalistes -com ara Arnaldo Otegi i Rafael Díez Usabiaga- que 

li reclamen amb insistència el final de la violència. L'esquerra abertzale 

vol ser present en la política basca i sap que, després de la ruptura de 

l'última treva, ETA no només no l'ajuda sinó que l'entorpeix. ETA ja és 

vista com una molèstia per les seves pròpies tropes. 

 

El comunicat és, doncs, fins i tot reconfortant. A l'abstenir-se de la 

violència, encara que no sigui de manera definitiva, ETA admet que no en 

treu dividends. Però ho ha dit bé Rodolfo Ares: després de les ruptures 



de les dues últimes, les treves d'ETA ja no tenen cap credibilitat si no 

van acompanyades de decisions més transcendents, com ara la renúncia 

definitiva a la violència. És, doncs, insuficient. Sembla, fins i tot, una mala 

transacció entre els desitjos de la banda de no renunciar a la violència 

(«pel bé d'Euskadi») i la pressió de l'esquerra abertzale. 

 

El Govern ha de ser caut i prudent. El mateix líder d'Eusko Alkartasuna, 

Pello Urizar, aliat de Batasuna, va dir ahir que es tractava d'un primer pas 

per arribar a una treva definitiva i verificable. Seria irresponsable no 

ajudar al cessament definitiu de la violència. Però també seria ingenu 

confiar en les intencions d'ETA. O en la influència de l'esquerra abertzale. 

ETA ja va trencar la treva del 1998 i la del 2006 contra el criteri d'Otegi. 

 

El comunicat d'ahir és només un primer pas que confirma que la 

democràcia espanyola està guanyant la guerra militar, política i moral. De 

moment no alterarà la política ni a Euskadi ni a Espanya. Les primeres 

reaccions de PNB i PSOE indiquen que ho saben. Esperem que el PP no 

reincideixi en l'error del 2006: utilitzar el terrorisme per a la seva política 

partidista. 

 


