
Ningú en coneix el desenllaç 
JOAN TAPIA 
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 21.12.06 
 
La notícia del primer contacte formal entre el Govern central i ETA la setmana 

passada, anunciada ahir per dos diaris bascos, no va ser ni confirmada ni 

desmentida per Rubalcaba que, impàvid, es va limitar a dir que no hi havia 

cap fet rellevant i que, en tot cas, els primers informats seran els grups 

parlamentaris. Traducció: la reunió va tenir lloc, el president n'informarà 

Rajoy i després es parlarà amb els altres grups. 

 

¿Què ha passat en la reunió entre el Govern i ETA? No hi ha informació però sí 

que hi ha pistes. La més directa és l'actitud de Zapatero en els grupets de la 

copa de Nadal a la Moncloa, dimarts a la nit, poc abans que es filtrés la reunió. 

Els grupets tenen overbooking, el president no eleva la veu i els seus missatges 

arriben fragmentats, però crec que va utilitzar quatre idees. Primera: no hi ha 

res escrit. Ningú en coneix el desenllaç. Quan s'escala una muntanya per 

primera vegada no se sap com serà el següent tram. Segona: des de l'alto el foc 

del març estem més bé. I la millora va començar fa més de tres anys, quan ETA 

va deixar de matar. Tercera: l'alto el foc obre una possibilitat, però no una 

seguretat. S'ha de treballar a fons. Quarta: el camí pel qual els terroristes 

abandonen les armes i passen a actuar en democràcia no és mai fàcil ni lineal. 

Hi haurà moments durs i difícils. 

 

La segona pista és la cara de José Blanco, secretari d'organització del PSOE, 

que va ser a Sabadell i l'Hospitalet dissabte passat. Preguntat pel procés, 

Blanco --relaxat i que ja havia de tenir notícia de la reunió-- va somriure i va 

venir a dir que les coses estaven més bé. Sobre les eleccions municipals de la 

primavera va comentar que Batasuna hi vol participar, i que no ho podria fer al 

marge de la llei de partits. 

 

La tercera pista és la filtració oficiosa. Hi va haver reunió i ETA va fer un 

plantejament de màxims: autodeterminació i territorialitat (Navarra), i els 

representants del Govern van contestar amb un doble no. ¿On és la part 

positiva? La clau és que, malgrat el desacord total, sembla que ETA no vulgui 



trencar la treva. La decisió de deixar les armes és estratègica, però ETA té 

vertigen a la democràcia. El procés no arrenca però no està moribund. Otegi 

haurà de decidir respecte a les municipals. I el Govern espanyol ha d'estudiar 

si acull algunes de les propostes que 150 juristes van llançar dilluns des de 

Catalunya. 

 

La cita de demà de José Luis Rodríguez Zapatero amb Mariano Rajoy 

és molt important. Si el PP recuperés la seva posició de l'any 1998 tot seria més 

fàcil. En cas contrari --que és el més probable--, Zapatero seguirà. L'última 

enquesta de l'empresa Ipsos castiga el Govern per l'empantanament, però 

castiga encara molt més l'actitud obstruccionista del PP. 

 


