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L'entrevista

"Hauria sigut una covardia callar per por
d'ETA"

Dilluns, 20 de juliol del 2009

Antoni Segura Historiador
DAVID CASTILLO

Moltes coses han canviat, però ETA continua...
Sí, el que passa és que és una ETA, afortunadament,
molt diferent. No té res a veure amb la que va sorgir
als cinquanta, el grup d'estudiants de Deusto que
critiquen per aburgesament el PNB i consideren que
s'ha de ser més contundent en la lluita contra la
dictadura.
Fins a l'any 1959.
Tots els continguts de l'AVUI són
consultables a través d'internet, de forma
oberta i gratuïta. Les pàgines originals en
paper, en canvi, no es podran consultar via
PDF i només s'oferiran al quiosc.

Quan assumeixen que és impossible canviar el PNB
decideixen fundar ETA. La generació de Julen
Madariaga no té res a veure amb els joves que
provenen de la kale borroka i que arriben a la direcció
amb 22 o 23 anys.

Especials

Uns i altres utilitzen la violència i l'assassinat.
És obvi que l'opció de lluita armada que pren durant el
franquisme avui està fora de context i de tota la lògica.
És una dinàmica que segueix, però des de la caiguda
de la cúpula, a Vidart, l'any 92, tot ha canviat. Els del
92 estan contra la lluita armada i han criticat la
direcció actual.
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Com veu l'ETA actual?
La seva capacitat militar ha anat minvant; això no vol dir que no pugui tenir puntes, com la de l'any
2000, quan es trenca la treva i es reinicien els assassinats i les bombes. No obstant, aquesta ETA no té la
virulència de la dels anys 80 i finals dels 70, els de màxima activitat.

Sortim

Quines condicions s'haurien de donar perquè abandonessin les armes?

Plaers

Ja no n'hi ha, de condicions possibles. L'últim tren va ser l'intent d'un final dialogat. Són les converses
del 2002, amb el PSOE a l'oposició, amb el PP amb majoria absoluta. Els contactes principals els porten
Arnaldo Otegi, per part de l'esquerra abertzale, i Jesús Eguiguren, del PSE. El PP no hi va participar.

A més a
més
Medicina
i salut

Com evolucionen aquests contactes?
Agafen una altra dinàmica quan torna el PSOE el 2004 i les converses són directes entre Eguiguren i Josu
Ternera, a Suïssa. Les posteriors ja han sigut de representats directes de l'Estat amb ETA, a la Fundació
Henri Dunant -fundador de la Creu Roja-, a Suïssa també. Allà es conserven les actes d'aquestes
reunions. Fins al 2006 hi ha altres contactes que acaben amb un acord, que es va fer explícit quan ETA
va declarar l'alto el foc permanent. És quan Zapatero fa les famoses declaracions sobre les negociacions
sobre el final de la violència.
Per què se'n va anar tot en orris?

CatTV

El cèntim

Edicions locals

Es va arribar molt lluny, es va estar a punt de tancar l'acord definitiu. Crec que el govern d'aleshores no
va calcular que el poder judicial gaudia d'independència i es va entrar en contradicció. Mentre s'avançava
en el procés, determinats jutges estaven instruint processos contra els interlocutors de l'esquerra
abertzale.

Terrassa

Quin va ser el final definitiu?

Sabadell

El final definitiu va ser després de l'intent de Loiola, quan ETA apuja el llistó, com normalment ha fet
sempre en aquest tipus de negociacions. No accepta tenir només presència en les qüestions tècniques i
logístiques en relació amb l'abandonament de les armes i la reinserció dels presos, sinó que pretén
tutelar la negociació política.

B30

Juliol

Quin és aquest llistó?
L'autodeterminació i el reconeixement de la unitat territorial. Ni el PSE-PSOE ni el PNB poden acceptar
aquestes condicions, òbviament. És el moment en què el sector dur de la direcció ja ha decidit l'atemptat
de Barajas. Es van acabar les oportunitats, i ho dic perquè hi ha hagut crítiques dels que ells tenien com
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a assessors, és a dir, el Sinn Féin i el Congrés Nacional Africà, que van participar a les reunions de
Suïssa. També va provocar el rebuig de sectors dels presos, que s'han revoltat.
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Per què?
Segurament els presos havien pactat alguna mena de full de ruta. La diferència d'aquest procés en
relació amb els altres és la implicació de molts actors, nacionals bascos i internacionals, fins i tot Benet
XVI.
Què passarà?
ETA està afeblida, ha perdut capacitat operativa amb el rosari de caigudes i les infiltracions, la qual cosa
no vol dir que no segueixi matant, perquè matar continua sent fàcil.
Quina esperança hi ha?
L'única incògnita és saber què ha passat amb Josu Ternera, si encara aposta per abandonar les armes o
no, i si té la possibilitat de recuperar el control de la direcció. Les detencions afecten els sectors més durs
de la direcció. Si no abandonen les armes prèviament, el govern espanyol no es tornarà a asseure amb
ETA.

Notícies més llegides
El mecanisme de la llibertat
Joan Laporta: “Lluitaré pels drets i la
llibertat de Catalunya”
Dobles i meitats
Desafecte l'últim!
Oblidant l'Estatut
Què es pot fer amb els 4.000
milions?

Vostè va coincidir a Ràdio Euskadi amb Ernest Lluch. ¿L'assassinat no el va fer pensar a deixar
la vinculació amb el País Basc?
No. El llibre el vaig dedicar al meu pare i a l'Ernest. El seu assassinat ens va reafirmar. Si durant el
franquisme no ens van poder fer callar, tampoc ho faran ara uns pistolers. La deriva i la degradació
d'ETA ha sigut progressiva.
No ha tingut por?
Hauria sigut una covardia callar per por d'ETA. És evident que a algú pot no agradar-li la teva opinió,
però mai acceptaré un xantatge, i menys des de les pistoles. Euskadi és una societat que funciona, però
hi ha un cansament, un fàstic de la violència. Euskadi és una societat que funciona, però té aquest
estigma.
Notícia publicada al diari AVUI, pàgina 25. Dimarts, 14 de juliol del 2009
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