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Pàgines 16 a 20 888El conflicte basc 3 Els pròxims passos

ARA TOCA
UNITAT
D’ACCIÓ

! A Mariano Rajoy no se li
exigeix entonar el ‘mea culpa’

MIRADOR A
quest cap de setmana no haurà estat
fàcil per a Mariano Rajoy. Conscient que
després de l’alto el foc d’ETA l’actitud

que adopti el PP condicionarà el seu futur, la
proposta que brindi a la direcció serà determi-
nant. En la seva anàlisi d’aquest matí, la cúpu-
la del PP no podrà ignorar el recolzament mas-
siu que els ciutadans han donat a la iniciativa
de diàleg de José Luis Rodríguez Zapatero, ni
el suport que ha rebut dels líders internacio-
nals, ni tampoc la il.lusió que ha calat en els
col.lectius empresarials més afectats per l’ex-
torsió.

Per iniciar el gir que la nova situació exi-
geix, no cal que Rajoy es cobreixi de cendra i
entoni el mea culpa. Ni se li exigirà una accep-
tació sense matisos de l’alto el foc quan aquest

encara s’ha de convertir en definitiu. Perquè
perquè això passi, ETA haurà d’informar
abans el Govern del lloc on amaga els 1.500
quilos d’explosius que en el seu dia va robar.
Però el que no haurà de fer el PP és distanciar-
se de la tasca comuna quan arriba el principi

de la fi d’ETA. Li convindrà assumir la unitat
d’acció democràtica. En cas contrari, molts
dels seus votants no li perdonarien que torpe-
dinés tantes esperances.

Així, correspondrà als experts d’aquest par-
tit afinar bé el llapis. Una tasca complicada, si

recordem que fins fa ben poc Rajoy acusava
Zapatero de «regatejar amb els terroristes per
veure si li venen una treva sigui com sigui», o
el culpava d’haver pagat algun «preu polític».
Sense oblidar tampoc que en l’últim debat so-
bre l’estat de la nació va desgranar l’atroç afir-
mació que el president del Govern havia
«traït» les víctimes.

Encara que el viratge del PP ja s’ha insinuat,
es tractaria de deixar definitivament enrere
unes posicions desaforades que sempre van es-
tar condemnades al fracàs. Per redreçar el
rumb ja no valdran els arguments dels qui van
donar ales a tants despropòsits, i a Rajoy li cor-
respondrà convèncer els seus hooligans que si
perseveren en la contumàcia faran caure el PP
en la seva pròpia trampa.

Arquitectes de la pau
Un gabinet de mediadors barceloní descriu els passos de tot procés de
negociació H Un dels requisits és que les dues parts s’acceptin mútuament

A ESPANYA

MARGARITA SÁENZ-DIEZ
MADRID

El paper dels mediadors interna-
cionals en favor de la pau ha des-
pertat un interès no exempt d’ad-
miració. Des que ETA va decretar
l’alto el foc permanent, molts es
pregunten quin paper han pogut
interpretar els que van facilitar el
diàleg.

Han estat, segons sembla, inter-
mediadors per a l’entesa, facilita-
dors de la pau o persones d’un per-
fil similar els que, desplegant els
seus bons oficis –com ho va fer el
sacerdot Alec Reid en el cas de
l’IRA– no van desistir fins a aconse-
guir el desitjat comunicat.

A Barcelona, el gabinet Aequi-
tas-Centro de Mediación y Resolu-
ción Alternativa de Conflictos rea-
litza aquesta mena de tasques, en
què la tenacitat, la discreció total i
una lleialtat sense fissures hi tenen
un paper determinant.

Aequitas se centra ara mateix a
facilitar el diàleg, en aquest cas in-
terètnic, entre rwandesos. Ciuta-

dans d’un país destrossat per les ma-
tances, potser algun dia s’asseuran
al voltant de la taula de la reconcilia-
ció. Com a mínim això és el que in-
tenten aquests consultors catalans
dedicats a la mediació pacífica dels
conflictes.

El director d’Aequitas, l’advocat
Jordi Palou-Loverdos, compara molt
gràficament una mediació d’aques-
tes característiques amb el desminat
d’un camp. Per aconseguir resultats,
explica, els avanços es realitzen
mil.límetre a mil.límetre. I quan es

detecta la primera mina i es desacti-
va, se segueix endavant.

«En la resolució d’aquesta mena
de conflictes s’ha d’actuar en dife-
rents línies, però de forma coordi-
nada», afirma Palou-Loverdos.
Aquest advocat mediador considera
que el primer que s’ha de fer és acor-
dar les bases per al diàleg. Només

pactant el marc previ es podrà pas-
sar a la fase següent, la selecció
dels participants.

Segons els experts, no resulta
gens fàcil que els interlocutors s’ac-
ceptin mútuament. D’aquí l’enor-
me importància d’encertar en la
designació dels qui, més tard en
una altra etapa, participaran en el
diàleg.

Un cop acordats els noms a par-
tir de la seva capacitat per desenvo-
lupar un paper decisiu, arriba el
moment d’aprovar els continguts
del diàleg. Quines qüestions hau-
ran de ser abordades, quins límits
s’establiran al desenvolupament
de les converses. I, sobretot, com es
canalitzarà tot el que s’ha parlat.

No forçar mai els avanços

És a dir, tenint en compte l’exigèn-
cia de confidencialitat, és impres-
cindible que els interlocutors cada
un pel seu costat siguin capaços
d’interpretar adequadament les
línies que, en el seu cas, vagin
obrint-se en l’avanç cap als objec-
tius pretesos. Segons Palou-Lover-
dos, cal treballar en paral.lel, però
sempre al ritme que marquen els
mateixos avanços. Sense forçar-ho.

La dificultat d’aquests processos
consisteix en com incorporar les
bases a aquesta nova dinàmica
oberta per cada una de les parts en
conflicte. Perquè la situacions que
viuen els interlocutors, la nova vi-
sió del conflicte que van assumint,
és una experiència «tan forta» que
no és fàcil fer-ne partícip els qui en-
cara se situen en els esquemes de
la fase anterior.H

VINCENT WEST

33 El referent 8 Alec Reid, mediador en el desarmament de l’IRA.

3 L’EXPERIÈNCIA

El despatx Aequitas treballa
actualment en el conflicte
interètnic de Rwanda
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