
E N T R E V S T A 

ADOLFO 

L'ex-president del govern ha concedit una entrevista a EL MÓN en el context d'una reun1o 
amb el Grup Periodístic Barcelona. Suárez es veu com un radical, com un «azañista» 

anti-OT AN. 1 si esta convenc;ut que Espanya també té futur foro del Pacte Atlantic, malgrat 
que algú pugui emprendre algunes accions entorpidores des de 1' exterior, també esta 

convenc;ut de !'alternativa que representa el seu encara minúscul CDS peral futur polític 
espanyol. Prova d'a ixo últim és la intenció que té de venir en breu a Catalunya i estar-s'hi 

un mes seguit per construir el seu centre a Catalunya contra vent i roca. 

¿ Qui és, realment, Adolfo Suárez, aquest 
home que porta set hores parlant de forma 
practicament ininterrompuda amb els mem
bres del Grup Periodístic Barcelona i que, 
ara, de cruel, freda i humida matinada s'aco
miada cordialment i energica de cadascun 
dels seus interlocutors, a la porta del seu des
patx professional en el carrer d'Antonio 
Maura, al bell mig d'una de les zones més 
educades i admirables de Madrid? 

¿Qui és, analistes de tota mena, prestidigi
tadors de la conducta humana i política, 
aquest home, xerif de la transició, boirós 
franquista de mirada llarga i astuta, Julius Ce
sar envoltat de milers de Brutus; sant Pau cai
gut un cop i altre del cavall, camí de Damasc, 
descobridor de sobte de la injustícia, i ara 
marxant contra la seva biografía i tal vegada 
contra la seva genetica envers una certa es
querra «Castellana>>, radical, <<azañista>>? ¿Un 
trua, un agent secret de si mateix, un <<X>> de
cisivament colpit perles pistoles que repunta
ren els seus darrers minuts coma president de 
govern; un assaig d'heroi que malda en tur
mentat silenci per no haver disposat d'una 
mort ajustada, en aquell instant free a free de 
<<Bigotes TejerO>>, Suárez amb el pit ostento
sament fora com per rebre gallard una bala 
fina i seca? 

-jo vaig ser durant molt de temps el pim
pam-pum, el ninot de Jira de quasi tothom a 
Espanya. De l'oposició, del meu propi partit, 
de vosaltres els periodistes ... E m van dir un 
xic més del que en circumstancies normals esta 
disposat a aguantar un home. «Chuletón de 
Avila», tafur incorregible donant-li al poquer 
a la mateixa Moncloa, pagerol que es traba un 
dia assegut a la presidencia ... Seria verament 
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interminable la /lista. I bé, m'ha costat molt 
recuperar una imatge de dignitat, ser apreciat 
pels periodistes, per alguns líders d'opinió i al 
capdavall per la gent del carrer. 

Varem sopar amb Adolfo Suárez en una 
popular fonda madrilenya, a l'interior d'un 
reservat que atenuava molt parcialment el 
brogit de l'establiment. Estava nerviós perles 
contínues entrades i sortides dels cambrers i, 
sens dubte, perque ell hauria preferit una 
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conversa de off the record tallan t. Fuma molt 
menys que abans i les cigarretes se li consu
meixen quasi inofensivament al cendrer. 
Continua menjant d'una manera pobra i avo
rrida -va demanar una crema de verdures i 
carn «poqueta i fina>>, que abandona a les 
dues mossegades- i tan sols davant un parell 
de gigantescos cafes amb llet els seus sentits 
van mostrar un cert interes. Inevitablement 
comencarem parlant de Galícia. 

-Sí, és ciar que hem perdut, pero sois és 
possible parlar d'un tipus de fracas: el de no 
haver aconseguit els mitjans economics sufi
cients com per fer una campanya efica<;. Ens 
hem hagut d'arreglar amb deu milions i nin
gú dubta que la resta de les [orces polítiques 
no han respectat la llei en aquest punt. Si ha 
haguessin Jet les diferencies economiques no 
haurien estat tan escanda/oses. Tanmateix 
d'una cosa sí que n'estic absolutament satisfet: 
hem aconseguit implantar el partit a Galícia. 
Ara, davant les eleccions generals, jo voldria 
comptar amb una plantilla de 50 p~rsones de
dicades estrictament al partit. Es el meu 
objectiu, pero si no ho assolim tampoc no pas
sara res. Cal fer política malgrat la manca de 
recursos. És una obligació moral. 

-Per travessar el desert cal, de tant en 
tant, petits oasis. Galícia tampoc no n'ha estat 
un d'~quests. 

-Es possible que tingui raó. De tota mane
ra, sap?, ja havia previst que la travessa seria 
molt !larga. Sóc conscient que jo he generat 
molts odis i també molts afectes durant la me
va etapa de president de govern. I de mo
ment, tan sols l'odi sembla operatiu; els afec
tes no es tradueixen en vots. Tot vindra. 
Aquest partit s'implanta, vaja si s'implanta! 
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Ha dit aixo Suárez com explicaría un xerif 
exiliat, en un paratge erm de la pradería, la 
inevitabilitat del seu retoro a !'oficina federal 
de Carson City. És un tremp característic que 
li surten ocasions com aquesta, de la mateixa 
fibra que el que li porta a donar com a inevi
table el seu retoro a la presidencia. 

-Jo die que inevitablement torno, aquesta 
frase una mica fatxenda, per emprenyar els 
qui habiten a les clavegueres madrilenyes i 
per ocupar la gent normalment bastant deso
cupada. En qualsevol cas, sí que estic conven
c;ut que el meu partit té un jutur solid. 

-A voltes fa l'efecte que un Suárez de nou 
triomfant impugnaría més enlla d'allo per
missible alguna de les regles de joc del sistema 
actual. Seria com una alteració ... 

«Caldria una nova 
internacional que agrupés els 
homes i els partits incomodes 
en les seves representacions 

i nternaciona ls. » 

-Tinc sospites, és evident que tinc sospi
tes .. . I cap prava. Per aquest motiu prefereixo 
callar i deixar en mera suposició que les ani
madversions que desperto tenen una traduc
ció en actituds no sempre netes per part d'a
quells que avui ocupen els poders, tots els po
ders. 

A partir d'aquest moment, i cree recordar 
que va coincidir tot paladejant un turbot amb 
salsa de vinet blanc molt apreciable, el to de la 
conversa va canviar. Vencent les seves apren
sions, Suárez es va instaHar en un inquietant 
off the record, una i mil vegades pactat, del 
qual sortiríem intermitentment. No eren, cal 
advertir-ho, els secrets d'un antic president 
de govern -probablement molt més podero
sos i devastadors-, sinó més aviat els obli
gats silencis d'un líder polític que un dia va 
ocupar el cap del govern de l'Estat. Sap Suá
rez que és en aquests instants de conversa a 
les fosques on rau bona part de l'atractiu que 
la seva figura desperta entre els professionals 
de la informació. De cop, sentint-lo parlar, 

«A mi el que em preocupa és 
que el país es q:mformi amb 
tan poca cosa. Es cert que el 

govern socialista m'ha 
sobrepassat per la dreta.» 

hom pensa que ha accedit al Finis Africae, a la 
Biblioteca on espera la Revelació. Alguna co
sa d'aixo cenen, en efecte, les estances on 
Adolfo Suárez amuntega cartes i documents, 
segons ell, absolutament trasncendentals per 
coneixer l'ombra de la transició política es
panyola. Pero en tot cas una cosa cal remar
car per damunt d'iHusions ontologiques: el 
seu discurs d'aquestes hores privades no té 
lloc, ni deben lluny, en el discurs periodístic i 
polític de !'hora actual d'Espanya. 

-Sí, ja sé que permanentment em moc en
tre el disbarat i el silenci, pero no hi ha més 
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opció. Jo no puc col·locar un altre cap el poble 
espanyol sota l'espasa de Damocles, no vull 
veure els meus conciutadadans acoquinats, 
desesperanc;ats. Aquesta és la raó per la qua! 
em resisteixo a publicar les meves memories; 
memories que no publicaré fins que l'ocasió 
sigui favorable al que jo consideri els interes-

sos generals. No les publicaré fins a aquest 
moment si no és que no em provoquen de 
mala manera i l'instint de supervivencia o la 
mateixa rabia m'obliguen a fer-ho impulsiva
ment. 

Tenen un transparent context, aquestes pa-_ 
raules. Suárez esta quelcom més que molest 
davant el caire que majoritariament ha agafat 
en aquests darrers dies l'aniversari de la mort 
qe Franco i de l'inici de la transició política. 
Es probable que algú asseguri que aquest ho
me veu fantasmes arreu, o que la seva situació 
psicológica s'assembla a la deis paranoics més 
comuns. El problema, de tota manera, co
men<;a quan hom observa que el que menys 
transcendencia té es la legítima atenció que ell 
reivindica per la seva feina d'aquells anys. 
Allo verament cabdal és el nou repartiment 
de merits que ell adjudica, la desmitificació 
d'alguns protagonismes que prudentment no 
robarem a les seves memories. Tanmateix, 
l'home que l'any 1973 va rebre una trucada 
de l'aleshores príncep d'Espanya, en la qualli 
encarregava quatre ratlles decisives sobre el 
que al seu judici havia de ser la transició de
mocratica -encarrec que Suárez va rebre in
genuament creient-se que era l'únic elegit, 
quan el cert és que quasi un centenar de per
sones treballaven aquell cap de setmana en un 
afer semblant-, dicta als periodistes que li 
escolten aquesta frase precisa, escueta, no sé 
si insuficient: 

-Jo vaig ser qui va prendre tates les deci
sions polítiques importants de la transició, 
com em corresponia en raó del meu carrec de 
president del govern. 

lmmersos en records més o menys pro
xims, quan finalment els cambrers han deixat 
els cafes i sembla apaivagada la remor de les 
taules del menjador, algú ha tret el23-F com 
si li cremés als dits. Suárez seu al meu costat i 
la seva respiració va fent-se més dificultosa a 
mesura que narra les escenes viscudes aquella 
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nit a partir, sobretot, del moment que van 
alllar-lo de la resta de diputats en una cambra 
vigilada per metralletes. Una cosa fonamental 
cal retenir d'aquest relat colpidor: el presi
dent del govero va creure fermament, durant 
molts, molts,minuts, q~e 'el matarien, bé com 
a resultat d un pla d1ssenyat o, posterior
mene, com a efecte d'una acció desesperada i 
venjativa. 

-Deu haver pensat, és dar, en la possibili
tat que la seva actitud personal i política esti
gui irremissiblement marcada per aquest fet. 
-N aturalment ... 
-l. .. 
-Bé, cree que mentalment estic totalment 

equilibrat, que no hi ha cap trauma, que no 
he enfollit, vaja, i que políticament ... 

-L'obsessió pels militars. 
-La dita obsessió pels militars. No, no 

existeix. Jo he respectat i respecto molt els mi
litars. Precisament els meus problemes poden 
haver vingut per no haver estat permanent
ment obsedit amb ells i per col· locar-los al !loe 
que els toca. 

En els papers que sense treva gargoteja 
d'estranys dibuixos ha escrit la paraula «mili
tars >> i l'ha encerclada amb un tra<; ben acabat, 
hermetic. Són menys o més conegudes les crí
tiques que Adolfo Suárez dirigeix a la política 
militar de !'actual govero socialista, contem
plativa i de pura fa<;ana, segons el seu pensa
ment. Una política que, tot seguint el seu dis
curs, no portara més graos problemes si con-

«En certa manera, la sortida 
de la presidencia m'ha, 

canviat ideologicament. Es 
possible que m'hagi tornat 

més d'esquerres.» 

tinua !'actual situació de calma generalitzada, 
pero que pot revelar-se perillosament fragil 
en una hipotetica sotragada que posi a prova 
l'ajust de les clavilles institucionals. 

-Qui creu saber més de les esberles que 
tenim sota nostre sóc jo, -di u com refugiant
se calculadament en !'enigma. 

Fa més de mig any que no parla, llargament 
i profunda, amb Felipe González. Les seves 
relacions, bones i freqüents al principi de. la 
legislatura, s'han anat enterbolint a l'úlum 
temps per causes diverses. Suárez, de t~ta 
manera, desdenya entrar a fons en les cir
cumstancies merament personals i es limita a 
parlar de política. 

-Saben ... ? A mi el que em preocupa és que 
el país es conformi amb tan poca cosa. Sí, és 
ben cert que el govern socialista m'ha sobre
passat per la dreta, quan el que s'esperav.a 
d'ell era justament el contrari. Pero aixo serza 
un problema estrictament polític, d'ells, o d~ 
mi, de si tu m'has pres aquesta bandera o la hz 
has presa a qui esta encara més a la dreta. u~ 
tema menor, a la fi. M olt més preocupant es 
aquesta atonía que detecto al poble, aquesta 
resignació davant coses que havien semblat 
fonamenttals. Una onada de conformisme en
vaeix Espanya, de sortir de l'estret marge 4e 
límits que semblen donats per immutabLes, m 
aeternum. 

-OTAN. 
-L'OTAN i un munt de qüestions més. 
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Pero sí, també l'OT AN. És totalment fals que 
Espanya estigui condemnada a l'OTAN. No 
se m'escapa que les reaccions internacionals 
davant una sortida del nostre país de l'Alian
r;a serien no menyspreables. Pero hi ha alter
natives. Espanya no és un país irrisori. És un 
país amb energies potencials grans, capar; 
d'actuar autonomament en el conjunt del 
món o almenys amb una certa independencia. 
Hi hauria gent que Jora de /'OTAN ens com
plicaría la vida, pero llavors caldria posar en 
practica polítiques alternatives, imaginatives, 
valentes. L'únic que és imprescindible és dis
senyarles, tenir-les preparades i no actuar com 
si hi hagués tan sois un camí enfilat. Espanya, 
dintre de l'OTAN veura reduit el se u paper al 
món i sera un país més, inferior a les seves 
possibilitats. 

El que així parla és un borne que reconeix 
que no na néixer demócrata i que sois s'apun
ta en els anys gla<;ats una certa preocupació 
social i un desig de jugar-Ji a la contra al Re
gim, molt més accentuat a mesura que la des
composició d'aquest anava accentuant-se, 
parla també un ex-president de govern, la fei
na del qua! va ser considerada en línies gene
rals, de dretes. Avui, membre de diversos 
grups internacionals en raó del seu passat i el 
seu interes perles qüestions del desenvolupa
ment i el desequilibri universals, lidera un 
partit breu, emmetzinat pels deutes i les difi
cultats de finan<;ament, a base del qua! re
corre des de fa més de tres anys -cada cap de 
setmana- els pobles perduts i les ciutats en
dormiscades. Un materialliterari i periodístic 
que es ven realment bé. 

-En certa manera, sí que la sortida de ~a 
presidencia m'ha canviat ideologicament. Es 
possible que, en efecte, m'hagi tornat més 
d'esquerres. La veritat és que formo part de 
diversos organismes internacionals i aixo 
m'ha Jet adonar del caire absolutament es
candalós que adopten algunes formes de v ida 
en contrast amb la miseria i la discriminació 
que envolten grans arees del planeta. Aques
tes coses, obviament es donen per suposades, 
les dóna per suposades un dirigent polític amb 
una mínima sensibilitat, pero és colpidor tra
bar-se-les free a free. T anmateix, més enlla 
d'aquesta experiencia, jo diría que sóc on era i 
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que són els altres els qui han canviat, els qui 
s'han mogut. Tenia una concepció progressista 
deis afers públics i la continuo tenint. 

-Durant la campanya electoral gallega co
ment~va en un petit poble de La Corunya els 
seus mtents per assumir les tradicions del ra
dicalisme, l"'azañisme" i del regeneracio
msme. 

-Sí, aixo ho he explicat també en algun 
article periodístic. Cree que els tres «Ísmes» 
responen a una tradició espanyola molt consi
derable que en aquest moment no es veu re
presentada a cap de les {orces polítiques domi
nants. Una tradició, a la Ji, progressista que jo 
v oldria que Jos el substrat ideologic del CDS. 
Una tradició que, a més, pot posar-se en co
municació directa amb d'altres forces europe
es i no solament europees. 

-Una internacional del progressisme? 
-Sí, una nova internacional que agrupés 

els homes i els partits incomodes en les seves 
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representacions internacionals o simplement 
sense adscripcions en aquest nivel!. De tota 
manera, em fa l'efecte d'haver parlat massa 
d'un assumpte que es traba en una fase molt 
inicial. .. 

-De tota manera, costa de veure els possi
bles aliats. 

-_És que jo no vull parlar de persones enca
ra. Es prematur. 

-Gent del tipus de Panella a Italia, o Alain 
García, al Perú? 

-Preferiría, de veritat, que no en parlés
sim més. 

El restaurant ha quedat practicament buit, 
pero Adolfo Suárez no dóna pas cap senyal 
d'avorriment o de cansament. Vol un ambit 
discret per prendre !'última copa o l'últim ca
fe, i no hi ha a Madrid cap altre lloc que Ji 
plagui més que el seu despatx d' Antonio 
Maura. Adverteix, pero, que no té un sol mi
lígram d'alcohol i alla, ambla gola seca, resta
rem fins a !'alta matinada, en una conversa 
definitivament lliure de paper i llapis. Treu 
els seus llegendaris «Cohibas >> , pero ell conti
nua amb els «Ducados >> . Sobre la seva taula 
de treball-diríem que viscuda-, s'amunte
guen informes analítics sobre els resultats de 
les eleccions gallegues i volums diversos so
bre armament, desequilibris regionals, qües
tions del Nord, qüestions del Sud, una esce
nografia, en fi, diversa que quadra clarament 
amb aquesta image durament treballada que 
vol transmetre entre silencis. 

Ja he dit al comen<;ament que !'alba aMa
drid era humida quan Suárez s'acomiadava 
deis membres del GPB. Durant més de set 
hores no havia fet un sol badall, i el seu rostre 
era plenament sencer. Acompanyat del seu 
discretíssim cap de premsa s'escola a !'inte
rior del cotxe. Pels carrers de Madrid viatjava 
un off the record contra el sistema, una sort 
de personatge avui per avui indefinible, tal 
vegada agafat a contrapel a la cantonada on la 
vida i la historia es disputen les seves peces, 
no sempre amb educació exquisida. 

Arcadi Espada 
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