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El lehendakari, Juan José Ibarretxe, ha tornat a equivocar-se. I aquest 

error, el que conté l'enunciat de les preguntes que pretén sotmetre a 

una consulta no vinculant a la tardor, és dels greus, perquè porta 

irremissiblement a aixecar més murs entre nacionalistes i no nacionalistes 

dins de la societat basca. 

 

Ibarretxe va revelar finalment el misteri del contingut de les seves dues 

preguntes, proposades pel seu Govern en forma de projecte de llei que 

haurà de ser votat al Parlament basc el 27 de juny. El primer d'aquests 

interrogants que haurien de respondre els bascos, en l'hipotètic cas que 

aquesta consulta inconstitucional es pogués organitzar, proposa el 

suport a un final dialogat de la violència "si ETA manifesta de forma 

inequívoca" la seva intenció d'abandonar el terrorisme. És a dir, en el 

projecte de l'entossudit Ibarretxe, es podria fer un referèndum sense que 

ETA hagués deixat les armes. N'hi hauria prou amb una simple declaració 

d'intencions, com altres que s'han produït anteriorment i que sempre han 

acabat en un retorn a les bombes. Amb aquest condicionant, els 

partidaris del sí podrien fer campanya amb una relativa normalitat i els 

del no haurien d'exposar les seves raons envoltats d'escortes i amb por 

de ser assassinats. 

 

Però hi ha més, el text promogut pel lehendakari ha eludit la condemna 

expressa del terrorisme etarra, cosa que podria permetre al PNB i al seu 

socis comptar en la votació parlamentària amb el suport d'EHAK, la 

formació hereva de Batasuna, que no rebutja els assassinats. Ibarretxe, 

en una decisió que el retrata per a la his- tòria, ha preferit quedar en 



mans dels que no condemnen ETA a perdre una votació al Parlament de 

Vitòria. Per a ell pot ser una victòria aritmètica, però a l'elevat preu de 

perjudicar la convivència entre els bascos. 

 

El Govern espanyol ja ha anunciat que recorrerà aquesta llei, atès que 

l'Executiu basc no té atribucions per convocar una consulta d'aquesta 

naturalesa, en la qual es planteja (segona pregunta) el dret a decidir dels 

bascos. No hi ha dubte que el Constitucional tombarà el pla Ibarretxe 2, 

com abans va fer el Congrés dels Diputats amb el pla Ibarretxe 1. Però 

no serà gratis. La irresponsabilitat i falta de realisme del lehendakari 

elevaran la tensió política fins que les urnes decideixin, aquest cop dins 

de la legalitat, una nova composició del Parlament basc, potser amb el 

PNB en pitjor posició que ara. 

 


