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DANIEL BOADA

A propòsit de les eleccions celebrades ahir al País Basc

El mirall irlandès

E
A g u s t í C o l o m i n e s

scric aquest article a
cegues, vull dir dos di-
es abans de celebrar-se
les eleccions a Euskadi.
Per tant, no puc saber
quins han estat els re-

sultats i consegüentment quin és l’e-
quilibri de forces entre els dos blocs que
fins ara han dominat la política basca.
No és que m’agradi la classificació entre
constitucionalistes i nacionalistes, que
sempre m’ha semblat maniquea, però
cal reconèixer que ha triomfat almenys
mediàticament. De tota manera, em fa
l’efecte que les circumstàncies –i en
especial les actituds– van canviant i
que l’estratègia de la tensió és l’argu-
ment tan sols dels extremistes dels
PSOE i del PP que abans dominaven el
panorama polític. No és que hi hagi
hagut cap aportació especial o nova,
però si més no la confrontació política
no es basa ni en l’insult permanent dels
anomenats constitucionalistes contra
el nacionalisme democràtic ni en l’a-
menaça pistolera etarra contra els
constitucionalistes. I aquest fet crec que
cal celebrar-lo perquè és, encara que
sembli poc, un triomf de la democràcia.

La qüestió ara és saber què fer per
avançar en el camí de la pacificació de-
finitiva d’Euskadi al mateix temps que
es garanteix –i s’aprofundeix– l’auto-
govern. A les memòries polítiques que
Gerry Adams va publicar el 2003 (ara
disponibles en castellà) per donar raó
del llarg camí irlandès cap a la pau fins
a arribar a una altra costa, per dir-ho de
la manera poètica que anuncia el títol
en anglès, en un moment donat explica
que nou delegacions del Sinn Féin for-
mades a l’Ulster van viatjar a Sud-Àfrica
per viure el que Martin MacGuinness ha
descrit com una de les experiències més
memorables de la seva vida. El propòsit
de la conferència sud-africana era com-
provar què es podia aprofitar per al cas
irlandès de la solució del conflicte
sud-africà. Però el més significatiu del
cas no és que el Sinn Féin mantingués
una bona relació amb l’ANC de Man-
dela –cosa no gens estranya, atès que
durant uns anys van compartir ideolo-
gia i estratègia armada– i volgués co-
nèixer com s’ho havien fet per acabar
amb el deliri sud-africà anterior a la
caiguda del règim d’apartheid; el més
important és que Peter Robinson, un
dels màxims dirigents del partit del re-
verend Ian Paisley, també es va traslla-
dar a Sud-Àfrica per assistir a les ma-
teixes sessions. Diu Adams que els uni-
onistes radicals van imposar unes con-
dicions draconianes als organitzadors,
en el sentit que havien de garantir, i
cita entre cometes les paraules de Ro-
binson, “que el Sinn Féin i nosaltres
estiguem hermèticament aïllats uns
dels altres”. Havien de viatjar per sepa-
rat, havien d’estar en hotels diferents,
havien de tenir lloc d’oci diferents, etc.
Això mateix també va passar durant les
negociacions posteriors, a Stormont,
però que tanmateix van culminar amb
l’Acord de Divendres Sant. I què vull dir
amb tot això? Doncs, d’entrada, una
cosa òbvia: que les solucions adoptades
per a un cas concret, si bé no es poden
aplicar en un altre context d’una ma-

nera mecànica, almenys
sí que ens poden orien-
tar per no perdre l’espe-
rança que la pau és pos-
sible fins i tot per als
conflictes més comple-
xos. Els explicaré un al-
tre exemple per ratificar
el que acabo de dir. Una
notícia de France Presse
del 6 de juny del 2002
deia el següent: “Belfast
va elegir ahir el seu pri-
mer alcalde del Sinn
Féin –la branca política
de l’IRA–, Alex Maskey,
que havia sigut el 1993
el primer regidor d’a-
quest partit. Maskey va
obtenir 26 vots, per da-
vant de Chris McGimp-
sey, del Partit Unionista
de l’Ulster (UUP), que va
tenir 15 vots, i del radi-
cal protestant Robin
Newton (10 vots). La votació va coincidir
amb un rebrot de violència als carrers a
l’est de Belfast”. Quan el 1993 Maskey
s’havia converit en el primer regidor
del Sinn Féin, els regidors unionistes
radicals van rebre’l ruixant-lo amb co-
lònia i ambientador per subratllar que
aquell espècimen nacionalista conta-
minava la seva cambra municipal. I ja
ho veuen, al cap de nou anys aquell se-
nyor era l’alcalde de la capital nord-ir-
landesa. La batalla havia estat llarga i
difícil, però en rebre els vots que el fe-
ien alcalde quedava provat que, mal-
grat el rebrot de la violència que anun-
ciava la nota de l’agència de premsa, el
canvi era possible per vies pacífiques.

La solució al conflicte basc no arri-
barà d’un dia per l’altre, però l’impor-
tant és que cada pas que es faci sigui per
desactivar l’escenari de violència i no
per fer més profunda la separació dels

dos mons artificials que tant agrada als
de Basta Ya i als del tret al clatell. I, per
això, no ens ha d’escandalitzar el futur.
De vegades em pregunto per què som
tan insensats de deixar passar les bones
notícies com si res i, en canvi, que ens
agradi d’allò més entretenir-nos tant
com podem amb les dolentes. Ho dic
perquè em sembla increïble que la de-
claració de Gerry Adams d’avui deu fer
una setmana demanant a l’IRA que
abandoni definitivament les armes no
hagi merescut l’atenció que calia. És un
fet històric, és la culminació d’un pro-
cés irreversible cap a la pau i és allò que
es vol que faci l’entorn abertzale d’ETA
per deixar-los participar normalment, i
no amb llistes blanques, en el joc polític
democràtic basc. Ja sé que la formació
republicana ha fet aquest pas perquè,
entre altres raons, ha començat a patir
de nou la marginació de la diplomàcia

estrangera (Bush no els va convidar
aquest any a visitar la Casa Blanca per
a les celebracions de Sant Patrici del 17
de març, la cita més important per als
irlandesos, que, després dels jueus, for-
men el lobby més fort als Estats Units)
per l’assassinat de Robert McCartney.

Però crec que les parau-
les d’Adams (poden tro-
bar el text complet de la
seva declaració a la web
de la BBC) són de tal
magnitud que responen
a alguna cosa més que a
un simple moviment
tàctic.

Sortir d’un conflicte
no és fàcil, i per ado-
nar-se’n només cal tenir
en compte que el pri-
mer IRA va ser creat el
1857 per la Germandat
Irlandesa Republicana,
societat secreta fundada
a Nova York per emi-
grants, i que el Sinn
Féin és un partit que té
més de cent anys de vi-
da. O sigui que pacièn-
cia. Ara bé, si el senyor
Rodríguez Zapatero,
que té el mèrit d’haver
rectificat la histèria az-
nariana i de Redondo
Terreros, vol de veritat,
tal com es deia a la crò-

nica del 13 d’abril de l’enviat especial
de l’AVUI a Bilbao, que Otegi sigui
“valent” i segueixi els passos de Gerry
Adans per demanar en públic a ETA
que abandoni definitivament les ar-
mes, ell també n’haurà de ser, de va-
lent. En primer lloc perquè li caldrà
desactivar la trama intel·lectual arra-
pada als socialistes –a Bilbao, a Madrid
o a Barcelona– i que no vol sentir a
parlar ni de negociació ni de fer con-
cessions de cap mena, i, en segon lloc,
perquè caldrà que prengui la decisió
de reincorporar a la vida política de-
mocràtica el partit aberzale de veritat,
sense marques blanques pel mig. No-
més així el mirall irlandès serà bo per
mirar-s’hi.

■ Agustí Colomines. Professor d’història contemporània

(UA) i director d’Unescocat

Un Sant Jordi desorbitat
T e r e s a P à m i e s

E
nguany ens preparen una diada
de Sant Jordi que ha de durar del
16 al 24 d’abril, amb 370 activi-
tats dissenyades per experts en

logística empresarial inspirats en el ba-
sar oriental, on competiran grups edi-
torials, promotors d’espectacles, orga-
nitzadors de tertúlies, exportadors de
roses, tropicals, guies de visites comen-
tades, recitals de poemes, lectura de pà-
gines d’El Quixot a les parades d’autobús
i a l’interior del metro; escenificació de
contes infantils i venda de flors i objec-
tes d’artesania destinada a la solidaritat,
amb certificat que ho acrediti, i altres
ofertes sense afany de lucre. Són tantes
les víctimes de cataclismes naturals i de
guerres devastadores que desvetllen
sentiments solidaris que la logística les
incorpora als càlculs comercials anun-
ciats d’antuvi, com la xifra de morts del
cap de setmana a les carreteres.

Però: ¿i el llibre?, ¿i la rosa?, ¿i l’e-
moció indefinible d’aquell 23 d’abril
de tota la vida?... Aquella alegria dels
escolars acompanyats de mestres i
monitors fullejant extasiats llibres
fastuosos exposats sobre taules de ti-
sora a les voravies, places, carrers i
parcs o fugint enjogassats de la sobta-
da pluja primaveral, buscant aixopluc
a les llibreries acollidores, engalanades
per a l’ocasió festiva i tan nostrada,
mentre la megafonia anuncia nove-
tats, clàssics i noms d’autors que espe-
ren signar els seus llibres amb dedica-
tòries personalitzades, a voltes dicta-
des pel comprador o compradora que
no el llegirà perquè el vol dedicat a
l’àvia o a la tieta, al marit o a la mare,
car és tradició regalar un llibre a qui
estimes, regal que anirà acompanyat
d’una rosa comprada a darrera hora al
venedor que ha ficat el recapte en una
galleda d’aigua per conservar-ne la
gerdor i la textura vellutada, ja que les
roses d’avui han perdut la fragància,

com l’ha perduda la diada de Sant
Jordi a cops de logística, que, com deia
una veterana llibretera del Raval, “se la
carregaran”, referint-se a l’entranyable
festa que enguany volen subordinar a
un artificiós Any del Llibre i la Lectura.

Cap altra ciutat del món ha creat un
ambient cultural i cívic tan engresca-
dor i tonificant, d’una naturalitat que
no necessita afaits ni martingales.
Brolla a raig del doll d’una tradició
constantment renovada per la tenaci-
tat d’un poble a mantenir-la i l’admi-
ració dels forasters que la descobreixen
casualment un 23 d’abril, de pas per
Catalunya, car la viuen intensament
totes les ciutats catalanes, no sols la
glamurosa Barcelona sinó cada co-
marca, del blau litoral a la verda i plà-
cida muntanya, amb grans llibreries a
Tarragona, Lleida i Girona que, d’un
Sant Jordi a l’altre, han esdevingut fò-
rums de cultura i de civisme, sense
desorbitar-ne la dimensió ni sofisti-
car-ne el contingut. Visca la diada del
llibre i de la rosa tradicional! La tradi-
ció no sempre és obsoleta i les pre-
sumptes innovacions poden ser reac-
cionàries o postisses.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


