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SINOPSI

El llibre tracta de la història del conflicte basc, des dels orígens de l’organització
armada ETA fins avui. S’hi explica la formació d’ETA i com el terrorisme ha
condicionat la vida política a Euskadi i les seves relacions amb l’Estat espanyol. Des
d’una documentació rigorosa, un to divulgatiu i amb gran quantitat de testimonis,
Segura analitza les accions terroristes, la lluita antiterrorista, les iniciatives polítiques
com l’Acord de Lizarra o el Pla Ibarretxe i els successius intents de resolució del
conflicte, amb un èmfasi especial en els processos de diàleg, en les propostes de
relació entre Euskadi i Espanya i en el paper de l’església. Per acabar, s’apunta quina
podria ser la fi d’ETA.
“Analitzar la història del conflicte basc en l’últim mig segle –una història inacabada, i
per això el títol de crònica– era un repte difícil d’emprendre. No és, ni de lluny, com
altres conflictes de què m’he ocupat en els darrers anys, en els quals, tot i tenir-hi
amics i col·legues implicats, existeix un cert distanciament personal i sentimental. No
és per mi aquest el cas d’Euskadi, ja que la meva vinculació amb el País Basc ve de
lluny i hi tinc massa amics i coneguts –alguns malauradament ja desapareguts amb el
pas del temps i, en ocasions, pels embats de la violència– per tenir un distanciament
prou serè.” (De la introducció de l’autor)
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