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El terrorisme és en la campanya. Per la nota dels bisbes, per la suspensió 

d'ANB i EHAK, i per les últimes detencions del jutge Garzón (tan aplaudit 

pels ara crítics quan el cas GAL). Heus aquí sis punts per entendre alguna 

cosa. 

 

Primer. Tot i la campanya del PP, i la nota dels bisbes, la negociació no ha 

enfonsat Zapatero. El 40%, contra el 34%, confia més en ell que en 

Rajoy davant el terrorisme (pulsòmetre de dilluns 4 de la SER). I El Mundo 

d'ahir ho confirma (36% contra 32,9%). 

 

Segon. El rerefons de la negociació era en realitat un cessament de la 

violència sense humiliació. ETA s'havia convençut que, després de l'11-M 

i la major pressió policial, havia de "finalitzar". I el procés ha anat 

malament perquè, llevat rendició incondicional, qui es rendeix necessita 

garanties. Els jutges pròxims al PP van usar la legislació per castigar el 

món abertzale. I ETA es va palpar la roba. No és mai bo que la judicatura 

sigui un apèndix de l'Executiu. Pitjor és que ho sigui de l'oposició. 

 

Tercer. Quan un sector d'ETA --que va prendre el poder-- va veure que el 

PP anava a totes, va fer la lectura equivocada. Podien fer xantatge a 

Zapatero, que s'havia posat a les seves mans. Perquè el procés no 

fracassés --i el PP no el derrotés--, hauria de pagar un preu superior al 

suggerit a Egiguren en l'"exploració". Per això la T-4. 

 



Quart. Sembla que ETA es va oposar al trasllat, o alliberament, d'alguns 

presos. No volia un Govern amb credibilitat en el món abertzale. I, 

fonamental, els presos alliberats no havien d'engreixar el sector "tou", 

decidit a "finalitzar". Zapatero havia d'entregar abans alguna cosa 

substancial. Ara els presos continuen presos. I de mal humor amb la 

cúpula d'ETA. I l'esquerra abertzale està desmoralitzada. 

 

Cinquè. Zapatero s'ha decidit a anar contra ANB i EHAK per dos motius. 

En gran part perquè el PP no sigui única veu de la fermesa. També 

perquè, quan es trenca una treva, l'Estat ha de castigar amb força. Ha de 

detenir terroristes i complicar la vida als seus protectors. I, deixant fora 

de perill la possible inconstitucionalitat d'il·legalitzar Batasuna --de la 

qual tot depèn i sobre la qual Estrasburg té l'última paraula--, suspendre 

els partits que aplaudeixen els terroristes perjudica l'organització. Han de 

caure comandos. També perdre altaveus. 

 

Sisè. Rubalcaba creu que així ETA serà més feble. I que això és sempre 

positiu, encara que potser algun dia torni a voler "finalitzar". És la posició 

lògica de tot Estat. Encara que, com ha dit Javier Elzo en aquestes 

pàgines, la democràcia no s'ha d'extralimitar perquè llavors l'esquerra 

abertzale, avui enfonsada, rebota. Com sempre a la vida, quedar-se curt 

és dolent. Passar-se pot no ser millor. 

 


