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¿Per què 
  es neguen 
    a dialogar?

L’acord aconseguit entre el govern 
del PSOE i el PP amb l’objectiu que 
aquests dos partits establisquen, de 
manera única i exclusiva, com han de 
ser l’estat i l’organització d’aquest i 
quin és l’autogovern que han de tenir 
els ciutadans dóna lloc a dues con-
clusions. La primera és que el govern 
del senyor Zapatero ha preferit el 
camí del pacte amb el PP a la senda 
de diàleg i la negociació oferida per 
les institucions basques per a bus-
car un consens i un punt de trobada. 
La segona és que es diu als ciuta-
dans, i als bascos en particular, que 
l’autogovern que tindran no el decidi-
ran democràticament ells sinó el PP 
i el PSOE a Madrid, unilateralment i, 
per tant, al marge de les institucions 
i de la voluntat democràtica de tots 
els altres.

El president Zapatero i Rajoy saluda-
ren l’acord afi rmant que s’ha obert 
un temps nou. En realitat no té res 
de nou, perquè l’acord és una repeti-
ció del que moltes persones conside-
rem un error històric. Estem, doncs, 
davant d’una disjuntiva: construir la 
història o repetir la història. 

La transició política posterior a la 
mort de Franco —als responsables de 
la dictadura, no se’ls ha reclamat mai 

El govern del senyor Zapatero 
ha preferit el camí del pacte 
amb el PP a la senda de 
diàleg i la negociació oferida 
per les institucions basques
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 que demanen perdó i avui es passe-
gen amb banderes de Falange davant 
del Congrés i acusen el president del 
Parlament Basc d’assassí— va dur un 
consens sobre l’autogovern basc que 
Alianza Popular i Batasuna no van 
emparar ni compartir. Es va plasmar 
en l’Estatut de Gernika, s’aprovà en 
les institucions basques i en les Corts 
i va ser ratifi cat democràticament en 
un referèndum.

La il·lusió i el benestar que ha com-
portat la part desenvolupada de 
l’Estatut fa encara més sonora la 
denúncia del fl agrant incompliment 
d’aquest. No s’ha complit i han trans-
corregut 25 anys des d’aleshores. 
Aquest incompliment que acordaren 
el PP i el PSOE en els pactes autonò-
mics, després del colp d’estat del 
23-F, ¿és o no és un incompliment 
de la Constitució? La defi nició de 
l’autogovern per a Euskadi, al marge 
de la voluntat democràtica que van 
expressar els bascos, ¿és o no és 
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una ruptura unilateral de les regles 
de joc? La resposta que escoltem 
tots els dies a aquests interrogants 
és novament que NO. Tot això és, i 
es posa com a exemple de compor-
taments polítics, que compleixen les 
lleis i que respecten les regles de joc, 
la Constitució i l’Estatut, si no afi r-
men, en un rampell d’exaltació, que 
representen el paradigma de la raó 
democràtica.

A part d’això, escoltar, tal com 
s’afi rma amb desvergonyiment, que 
la decisió presa pel Parlament Basc, 
després d’un debat que el Tribunal 

Constitucional va considerar legí-
tim i democrátic, suposa trencar 
el pacte que expressa l’Estatut de 
Gernika —quan PP i PSOE pactaren 
incomplir-lo deliberadament i uni-
lateralment— deixa l’exercici de les 
llibertats i de la democràcia a l’estat 
espanyol per sota del que és simple-
ment admissible per qualsevol demò-
crata.

Al País Basc es va obrir, després de 
les eleccions de 2001, un debat 
democràtic sobre l’autogovern i la 
reforma d’aquest. PP i PSOE han 
mantingut al Parlament Basc una ac-
titud d’obstrucció i blocatge perma-
nent i fi ns i tot han arribat a paralitzar 
la vida parlamentària organitzant 
un boicot juntament amb Batasuna. 
Aquests tres grups, PP, PSOE i Ba-
tasuna, han unit els vots de manera 
permanent per a derrotar el govern 
al Parlament Basc, ja que la suma 
dels seus vots és imprescindible per 
a superar el suport parlamentari de 

La definició de l’autogovern 
per a Euskadi, al marge de 
la voluntat democràtica que 
van expressar els bascos, 
¿és o no és una ruptura uni-
lateral de les regles de joc? 
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l’executiu. No ha dit mai ningú que 
totes aquestes votacions —85 vega-
des en el plenari al llarg de la legis-
latura— hagen sigut il·legítimes per 
la presència de sis parlamentaris de 
Batasuna. Igualment, en cap periòdic 
o mitjà de comunicació, ningú hauria 
titulat, utilitzant el llenguatge medià-
tic, que “El Parlament Basc rebutja 

el Pla Ibarretxe amb els vots de Ba-
tasuna”. Aquells que diuen ara que 
la decisió del Parlament “ret servei a 
ETA” no haurien dit res de res si la 
proposta haguera sigut derrotada.

El Parlament Basc, però, ha pres 
per majoria absoluta una decisió 
que pocs esperaven, si jutgem les 
nervioses reaccions de polítics i 
mitjans de comunicació. Això no 
resta ni un poc de legitimitat de-
mocràtica a la decisió, com tampoc 
se l’hauria restat una decisió que 
fóra justament la contrària. Durant 
quatre anys de treball, PP i PSOE 
no han presentat cap idea al Parla-
ment perquè s’hi debatera i discu-
tira i s’han negat permanentment a 

dialogar per a tractar d’aconseguir, 
si més no, un punt d’acord. Qui 
no ha presentat les seues idees és 
perquè no ha volgut. Així, resulta 
pueril arribar a la conclusió que en 
un sistema democràtic les idees es 
debaten als mitjans de comunicació 
—Pla Guevara— i no a les institu-
cions que representen el poble, tret 
que la conclusió siga no entrar en 
cap debat democràtic a les institu-
cions, perquè això implicaria haver 
de reconéixer que a Euskadi les 

Com a lehendakari he oferit 
al president Zapatero iniciar 
un camí de negociació i, 
per tant, de trobada, ¿Hi ha 
un altre camí que no passe 
pel diàleg i la negociació?  

La societat basca no 
està crispada. Som un 
poble pacífic i treballador
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idees del PP i del PSOE no acon-
segueixen el suport majoritari dels 
ciutadans. 

Com a lehendakari he oferit al pre-
sident Zapatero iniciar un camí de 
negociació i, per tant, de trobada, 
després de l’aprovació al Parlament 

Basc del Nou Estatut Polític per a 
Euskadi. I ho he fet per una raó ben 
simple: només hi ha un camí, parlar 
i dialogar. ¿Hi ha un altre camí que 
no passe pel diàleg i la negociació? 
Sembla que sí. Aquest temps o camí 
nou passa per dir NO al diàleg i a la 
negociació amb les institucions que 
representen als bascos i passa pel 
pacte i l’acord entre el PP i el PSOE 
per a imposar a aquestes institucions 
les seues idees. Passa, en defi nitiva, 
per no respectar la decisió democrà-
tica de les institucions que represen-
ten el poble basc i per establir sobre 
aquestes la voluntat política del PP 
i del PSOE des de Madrid. Com es 

veu, tot molt democràtic i molt exem-
plar. ¿Exportarà el senyor Zapatero 
aquest model de resolució de proble-
mes polítics al primer ministre del 
Canadà? Potser llevarà molts malde-
caps i, de passada, molt de treball al 
Tribunal Constitucional d’aquell país. 
Pot exportar-lo també al Marroc per a 
solucionar el confl icte del Sàhara o a 
Irlanda per a demostrar-los que van 
escollir un camí equivocat i que els 
confl ictes se solucionen d’una altra 
manera.

He repetit en moltes ocasions que si 
tractem amb valentia política la nego-
ciació de la proposta aprovada pel Par-
lament Basc no estarem davant d’un 
problema, sinó davant d’una oportuni-
tat. L’oportunitat de parlar, de dialogar 
i de negociar, tot rebutjant el camí de 
la imposició, de l’insult i la desquali-
fi cació permanent que no du enlloc. 
La societat basca no està crispada. 
Som un poble pacífi c i treballador. 
Vivim el debat amb calma i serenitat. 
Desitgem, volem i proposem diàleg i 
negociació. Ens han dit que NO a tot. 
Després d’entrevistar-me amb el pre-
sident Zapatero, vaig declarar que la 
nostra mà continua estesa al diàleg i 
no deixarem de tenir-la estesa. Amb la 
mateixa convicció, però, vaig dir que 
mentre jo siga lehendakari denunciaré 

permanentment que la voluntat de-
mocràtica dels ciutadans bascos que 
viuen i treballen a Euskadi no pot ser 
substituïda per la voluntat política del 
PP i del PSOE, tant si s’estableix en 
el Pacte Antiterrorista —reunió del 
dia 28 de desembre—, com si es fa 
en aquesta nova reedició dels pactes 
autonòmics que implicaren vulnerar 

la Constitució i la llei orgànica que 
aprovà l’Estatut de Gernika i que tren-
caren el pacte que els bascos vam es-
tablir l’any 1979.

S’ha fet un NO rotund. Les Corts han dit 
un altre NO rotund i ho han  negat tot, 
sense donar la més mínima possibilitat 
al diàleg i la negociació entre els governs 
o entre els parlaments. Doncs bé, ¿creu 
algú que així hem solucionat les coses? 
¿pensa algú a Espanya que açò se solu-
cionarà sense negociar i pactar amb les 
institucions democràtiques dels bascos? 
Podem construir la història o repetir la 
història. El poble basc sempre ha preferit 
caminar cap a endavant i avui, com des 
de 1839 —any de l’abolició dels nostres 
furs per imposició militar—, continuarem 
buscant un camí, construint la història. 

Mentre jo siga lehendakari 
denunciaré que la voluntat 
dels ciutadans bascos no 
pot ser substituïda per la vo-
luntat del PP i del PSOE

Podem construir la his-
tòria o repetir la història

 Aquest text s’acabà d’escriure en febrer de 2005.


