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Vaig fer bé d'enviar-li la carta. Ha estat un punt d'inflexió 
a partir del qual hem vist les coses d'una altra manera; 
ells  i  nosaltres.  Sens  dubte,  una  de  les  claus  que  ha 
propiciat  el  cessament  de  la  violència  declarat  per 
l'organització ara fa unes setmanes. L'inici del procés de 
reconciliació,  que  serà  molt  lent,  com  lenta  és  la 
cicatrització  de  les  ferides.  Un gest  encomiable,  doncs. 
N'estic més que cofoi. Ara ho veig més clar encara. No he 
tingut la sort  que han experimentat altres companys. A 
mi, Ell no m'ha correspost, perquè no m'ha contestat; no 
m'ha respost mai, a pesar de la meva insistència, malgrat 
que  li  he  enviat  unes  quantes  cartes  durant  aquests 
anys ... Eren temps ben diferents aquells. Jo era un pobre 
xitxarel·lo, un ximple, un jove eixelebrat, amb el cap ple 
de  pardals,  i  de  frustracions,  absorbit  d'ideologia 
revolucionària  i  idealista.  Un  estúpid  somiatruites.  Els 
meus compromisos amb la rebel·lió aberlzale eren ferms 
--encara  ho  són,  però  d'una  altra  manera.  Hi  vaig 
projectar  l'admiració  típica  de  l'adolescent  enlluernat. 
Fins aquell  moment,  havia  viscut  en l'anonimat,  en un 
barri situat al cul del món. El meu aita era un desgraciat. 
I  un fill  de puta.  Sempre en l'atur,  i  alcohòlic fins a la 
medul·la, apallissava l'ama quan li venia de gust, és a dir, 
gairebé cada nit. Quin panorama. Abraçar-se a la causa 
d'alliberament  nacional  va  ser  la  salvació  per  a  mi,  i 
també la meva condemna. Primer, va ser la militància en 
la  kale borroca.  Ens sentíem  importants i lliures. Per fi 
teníem una raó per què viure; una il·lusió, una esperança. 
I ens temien. La gent i les autoritats ens tenien por. Ens 
sentíem  importants.  L'enemic  era  a  prop,  al  costat  de 
casa. Als anys vuitanta els  txacurras  i els  maketos  eren 
per  tot  arreu:  l'enemic  a  combatre.  Després,  va  venir 
l'ingrés  a  la  banda  armada,  la  maceració  política, 
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l'entrenament previ  a l'activitat  en el  comando. Això ja 
eren paraules majors. La revolució autèntica. No era un 
joc  i,  tanmateix,  jo  m'hi  vaig  llençar  a  mans  plenes, 
esbojarrat i il·lús com era. Em va anar bé de no començar 
directament  a  carregar-me  ningú.  La  meva  funció 
consistia estrictament a donar suport logístic. Contactava 
amb el personal necessari per fer operatiu cada atemptat, 
per fer que  petés  d'èxit,  perquè els camarades poguessin 
treballar  amb  solvència,  i  per  assegurar-ne  la  fugida. 
Poques vegades la cosa es va espifiar i, cal dir-ho, tampoc 
va ser culpa meva: sempre hi ha imponderables difícils de 
preveure. Gràcies a la meva eficàcia operativa, vaig anar 
pujant graons en l'organització, vaig adquirir prestigi i el 
trampolí em va llençar de cap a l'abisme: em vaig veure 
formant  part  del  comando  que  va  organitzar  el  famós 
atemptat  en uns grans  magatzems de la  ciutat.  Hòstia, 
puta. Allò va ser massa. Se'ns va escapar de les mans a 
tots, també a la policia i als dels grans magatzems. Des 
d'una cabina, un camarada va avisar fins a tres vegades 
de  la  col·locació  de  diversos  artefactes:  a  la  Guàrdia 
Urbana, als grans magatzems i al diari. Vam quedar-ne a 
l'espera, ansiosos. No en van fer cas, i allò va pegar un 
esclafit de collons. Hi havia tot d'enderrocs, i molta sang, 
molta  sang,  molta  sang...  El  resultat,  una  vintena  de 
morts i mig centenar de ferits,  que es diu aviat. Hòstia 
puta.  Allò  va  ser  massa.  Aquell  dia  va acabar  tot.  Van 
arribar les detencions i jo me'n vaig escapolir. Me'n vaig 
lliurar, però hi vaig pagar un preu molt car, per allò. Ara 
em  tocava  a  mi.  Havia  arribat  l'hora  dels  sacrificis 
personals, de donar-ho tot, d'arriscar-hi la pell, de posar-
hi tota la carn. Això volia dir que havia d'empunyar una 
arma. Era l'hora del cos a cos, de l'atemptat a boca de 
canó,  al  clatell,  amb  traïdoria.  Hi  havia  una  víctima 
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propícia. Sempre hi ha una víctima disponible en aquests 
casos.  No  era  difícil.  No  portava  escorta.  No  n'havia 
volgut portar. "Si he de morir, vull que sigui en llibertat, i  
a la meva terra. Jo també sóc basc, i  espanyol, a  mucha 
honra",  solia  declarar  a  la  premsa  l'únic  regidor  no 
aberlza/e  d'un  consistori  d'un  poble  petitó  on  ens 
coneixíem tots. Per nosaltres era un traïdor a la pàtria, a 
pesar que era euskaldun, o potser per això mateix ho era 
més encara. Va ser fàcil, doncs. A priori, n'era molt. Vaig 
errar el tret, però. Estava neguitós, tremolós, suava. Allò 
no era prémer el detonador i prou. Ara calia perseguir la 
víctima,  acostar-s'hi  fins  a  percebre'n  l'alè.  Treure  la 
pistola i apuntar-li al cap per tal de fer-li volar el crani. 
Només de pensar-hi, em vénen ois. No vaig poder fer-ho. 
No  en  vaig  ser  capaç  i,  a  la  fi,  me'n  va  sortir  un  tret 
esbiaixat, mig fallit, que va fregar-li el cap i va fer que li 
saltés un feix de cam i pèls ensangonats. Es va desmaiar i, 
sobre  l'asfalt,  el  vaig  voler  rematar,  però  quan  el  vaig 
veure a terra, tombat de bocaterrosa, tampoc no en vaig 
ser capaç. El meu company de comando li va fer un tret 
que hi va anar a parar a la columna, un tret imprecís que 
el  deixaria  invàlid  per  a  sempre.  Em  van  detenir  tres 
mesos més tard. Després, el judici, la condemna, l'ingrés 
a  la  presó,  el  desterrament  fora  d'Euskal  Herria,  a  les 
Canàries, el patiment de l'ama, la mort —celebrada— de 
l'aita...  I ara, per fi,  l'amnistia. Vaig mirar de contactar 
amb la víctima. Li vaig enviar una carta d'estranquis, que 
vaig escriure a la presó i vaig fer que s'emportés l'advocat, 
embolicada subtilment en un cigarret. Aquesta va ser la 
primera.  N'hi va haver algunes més.  I  així,  fins arribar 
avui. N'estic força penedit; de la manera de concebre la 
lluita per l'alliberament d'Euskal Herria. Ara ho entenc. 
Potser és massa tard. No ho sé. Però vull la reconciliació. 
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També l'autodeterminació del meu país. És el que vol el 
poble basc. Tinc remordiments de consciència. Sent dolor 
i tristesa. Tinc la sensació de buit. Sé que l'organització no 
m'ho  perdonarà,  com  no  els  ho  va  perdonar  a  altres 
companys. Ni tampoc sé si l'Estat espanyol sabrà valorar-
ne el gest, no sé si voldrà admetre-ho. Però aquí sóc, al 
portal  de  casa  de  la  víctima,  a  punt  de  pujar-hi.  Vull 
veure-li el rostre. Vull donar la cara, ara que puc, ni que 
sigui l'última cosa que faci en la vida. Ho necessito i crec 
que s'ho mereix. Aquesta vegada ha acceptat de veure'm, 
de  parlar  amb  mi.  Sorprenentment,  em  va  agafar  el 
telèfon i vam concertar-hi cita, amb una data i una hora 
concretes. Mentre pujo els graons, veig el seu cos estès a 
terra, d'esquenes, aquell dia nefast. Truco a la porta, però 
és entreoberta.  Hi entro.  El  corredor de casa és ple de 
retrats  familiars  i  de  medalles,  de  condecoracions  i 
reconeixements oficials, de fotografies de personalitats de 
l'Estat;  l'orla  del  Col·legi  d'Advocats...  Fa  una  olor 
estranya,  rància.  Però  ja  no  importa.  M'he d'engolir  la 
saliva i la vergonya. De dignitat, quasi ja no me'n queda. 
L'he de veure i parlar amb Ell. Li ho dec. Hi entro, a la fi, 
al despatx, i el veig assegut a la cadira de rodes.

La víctima... Té el calaix tan a l'abast que pot calibrar-ne 
el  pes,  de  la  consciència  i  de  l'arma.  I  quan la  branda 
lentament i cerimoniosament en l'aire, i li apunta al cap, 
percep  a  l'instant  com  somica,  li  veu  fins  i  tot  les 
llàgrimes,  i  li  arriba  una  olor  putrefacta  que  regalima, 
líquida i apegalosa, cames avall.
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