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bríssim, atacat per una coalició de països 
riquíssims, liderats per l’Aràbia Saudita. 

Segons informa Bellingcat (el prestigiós 
period isme britàn ic d ’investigació), el 
projectil que va despedaçar 40 fiets que 
anaven d ’excursió és una bomba de preci-
sió làser, de 227 quilos, fabricada per la 
multinacional americana Lockeed Martin.  

✒ ESTATS UNITS VA VENDRE molts 
d ’aquests projectils a l’Aràbia Saudita du -
rant la presidència de Barack Obama, i 
després Donald Trump va potenciar enca-
ra més la venda d ’armes. 

L’Aràbia Saudita és un gran comprador 
d ’armes. Espanya també els ven bombes i 
més material bèl·lic fabricat a casa, i tot 
ind ica que continuarà amb la venda d ’ar-
mes als àrabs. Cap  escrúpol, ni del Go-
vern central, ni de la monarquia. Mai no 

es podrà, per tant, parlar 
aquí de pau, ni de drets hu-
mans. 

La monarquia saudita 
compra armes, i mata, i des 
de fa força temps manté unes 
ben cordials relacions amb la 
monarquia espanyola. 

El iot «Fortuna», per 
exemple, va ser un regal del 
rei saudita al rei espanyol. 
Tota la família reial espa-
nyola hi va navegar, i prou 
que van gaudir de la bona 
vida fins afartar-se’n. Hi ha 
més exemples de grans re-
gals de les monarquies 

àrabs al rei espanyol. 
El gener de 2017, el rey fill va fer la pri-

mera visita oficial a l’Aràbia Saudita. Hi 
va rebre la màxima condecoració saud ita. 
H i havia un alt funcionari del ministeri de 
Defensa espanyol. 

Aquesta tan esplèndida relació entre la 
monarquía espanyola i la saudita és una 
curiosa relació d ’amistad que passa, com 
la corona i els negocis, de pares a fills. És 
evident que és una relació comercial.  

És a d ir, un rei li ven armes, bombes, 
vaixells de guerra i més material bèl·lic a 
l’altre, i l’altre, és clar, prou que l’hi 
agraeix. 

Ara jo em pregunto si a casa convidaria 
la persona l’amic de la qual destrossa 40 
fiets d ins un autobús escolar. La resposta 
és que no, perquè òbviament importa més 
la vida de 40 fiets que la rid ícu la oportu-
n itat de sortir a la foto amb l’amic de qui 
va autoritzar tal carn isseria. 

També em pregunto si qu i fa de media-
dor en una venda d ’armes té responsabili-
tat sobre això que faci el comprador amb 
aquelles armes. La resposta és que sí: n’és 
co-responsable. 

Llavors, per què convidar-lo a casa, si 
és evident que això que vol fer és rentar la 
pròpia imatge, i rentar-se la cara, i 
d ’aquesta manera rentar-se les mans? 
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A
hir tornava tot fiet a escola: 
enhorabona! I avui no puc fer-hi 
més que abaixar el cap, i retre 
tota l’admiració envers cada 

mestre, envers cada mestra, perquè fan 
possible aquest miracle de cada d ia que es 
d iu escola. 

Segur que n’hi haurà que surtiran d ’ex-
cu rsió per descobrir, més que la natura, el 
valor de viure en pau i harmonia. 

No puc oblidar, però. Fa un mes, el 9 
d ’agost, un grup d ’escolars sortien d ’ex-
cu rsió en un autobús escolar. Tal vegada 
cantaven d ins l’autobús. Era un d ijous 
com avui, les 8:20 del matí. 

Vida en p lena efervescència. Fiets de 6 
a 11 anys, tal vegada cantaven. Passava 
un avió de la coalició bèl·lica que lidera 
l’Aràbia Saudita. 

L’avió va d isparar-los un projectil po-
tent, sofisticat, alta tecnologia. No és cap 
error, sinó una acció autoritzada i calcu la-
da per matar. 

Tal el p revist, el proyectil va impactar 
de ple en l’autobús escolar. Tal vegada 
cantaven. L’explosió va matar 40 fiets. 

✒ LA MORT PER EXPLOSIÓ no deixa 
un paisatge per parlar de descansi en pau. 
Amb l’explosió, els cossos són despe-
daçats, i els pedaços de fiet escolar que-
den escampats per tot arreu. No se sap de 
qui és aquesta mà, ni de qui era aquest 
peu. 

Costa de reunir aquest cos amb el seu 
cap, costa d ’identificar un cos perquè ja 
no té cap, i costa d ’identificar un cap per-
què ja no té cara. Els pares ja no poden 
identificar el fill amb certesa, perquè del 
fill, només en queden trossos. 

El terra està xop de sang i de restes de 
fiet. Parlo de l’atac que va patir aquell au-
tobús escolar a Iemen, que és un país po-
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❝  No es pot parla r de pau ni de 
drets humans. La  monarquia  
saudita  compra a rmes, i mata , 
i des de fa  força temps manté 
unes ben cordials relacions 
amb la  monarquia espanyola

L’em bolic de Son  
Bou 

Des de Junts per Lô el primer 
que hem de manifestar és que ens 
sentim enganats per com s’ha tra-
mitat tota la qüestió que fa re-
ferència al projecte de reforma de 
Melià Hotels. La batlessa, Mise-
ricòrd ia Sugrañes, responsable de 
l’àrea d ’urbanisme del nostre mu-
nicipi, ha tornat a demostrar im-
provisació, caos, falta de rigor i 
descuit a què té sotmesa la seva 
delegació de competències. 
Després de denegar i posar el crit 
al cel per la nostra petició de sus-
pensió temporal de llicències a 
l’àrea dels hotels de Son Bou amb 
l’objectiu de poder negociar un 
menor impacte de la reforma pro-
posada per Melià, encomana un 
informe extern que fonamentava la 
seva argumentació damunt d’un 

supòsit que ha esdevingut fals: la 
il.legalitat de les edificacions dels 
hotels, tot dient que no tenien 
llicència definitiva. El nostre grup 
va demanar que es fes una recerca 
de tota la documentació municipal 
perquè no ens crèiem una irres-
ponsabilitat tan gran dels ajunta-
ments del passat. I la recerca, si va 
existir, va ser tan poc acurada que 
no va tenir en compte, ni tan sols, 
una cosa tan bàsica com els llibres 
d’acords de la Comissió Municipal 
Permanent ! ( El govern efectiu de 

l’Ajuntament). 
La senyora Sugrañes no va dub-
tar, com sempre fa, en passar la 
pilota al Consell i demanar que 
refessin el seu informe de Turis-
me; en demanar al Govern Balear 
que cercàs a l’antiga Comissió 
Provincial d’Urbanisme. I la res-
posta era a prop i fàcil, dins 
l’Ajuntament! Però ni s’han mo-
lestat en cercar-ho. El cas fa recor-
dar la no troballa de l’informe de 
telecomunicacions que va provo-
car l’anul.lació definitiva del 
PGOU de 2009… Aquesta és el 
nivell de gestió que Misericòrd ia 
Sugrañes pot oferir al poble 
d’Alaior? 
– Tenim un pla general que resta 
aturat des de fa anys i que no 
avança, malgrat ja existeix equip 
redactor i coordinador de l’equip. 
– Es Convent de Sant Diego està 
pendent d ’una modificació de 

llicència d’obres per poder aplicar 
els fons de l’ecotaxa i acabar 
l’obra, fru it dels canvis que el PP 
va introduir unilateralment en les 
obres durant l’anterior mandat 
sense cap legalitat. 
– Els p luvials són un problema 
sense resoldre per la deixadesa de 
la nostra batlessa i diputada que 
va deixar desviar a Mallorca la 
inversió prevista pel nostre poble. 
– El centre de salut nou està pen-
dent de les anades i vingudes i 
els dubtes sobre quin solar oferir. 
– L’ampliació del polígon indus-
trial, resta sense subministrament 
elèctric, ni provisional ni defini-
tiu, des de fa anys. 
I ara quina serà la propera sortida 
de la senyora Sugrañes? En qui 
delegarà la responsabilitat de tot 
aquest flicot i falta de seriositat? 
Ella, com a encarregada primera i 
ú ltima de l’àrea d’urbanisme, és 

qui hauria d’assumir responsabi-
litats i, com a mínim, delegar en 
una altra persona, més curosa, 
més atenta i amb més presència 
real d ins l’Ajuntament, l’àrea 
d ’urbanisme. El PP s’ha cansat de 
demanar d imissions per molt 
manco. 
No es pot avergonyir la netedat i 
la confiança en la màxima institu-
ció d ’Alaior amb aquest tipus 
d ’actuacions que no és la que me-
reixem els ciutadans d’Alaior, que 
estam molt per damunt del 
nivell polític que demostra la 
senyora Sugrañes. 
PD: No acceptem l’atac als treba-
lladors municipals com a cortina 
de fum per no donar la cara la 
màxima responsable de l’àrea 
d ’urbanisme del nostre municipi..  
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EN PARTE YA 
LO SABÍAMOS

V
iene al caso recordar un viejo 
cuento griego. Un ciudadano es 
detenido por tratar de estúpido 
al gobernante de turno y es mul-

tado con 1.050 dracmas; extrañado ante la 
cifra, pregunta cuál es la razón, a lo que 
se le responde que las 50 dracmas son por 
promover escándalo en la plaza pública, 
y las 1.000 restantes por d ivulgar un se-
creto de Estado. Realmente, el artículo 
(«Soy parte de la resistencia dentro del 
Gobierno de Trump») podría haber sido 
firmado por muchísimas personas de este 
planeta. En él se habla textualmente del 
actual presidente norteamericano como 
de alguien amoral, impetuoso, conflicti-
vo, mezquino, ineficaz. Todo ello y algún 
que otro más que justificado calificativo 
ya eran de general conocimiento. Lo que 
hemos averiguado ahora es que Trump se 
enfrenta a una posible resistencia interna 
que llegado el momento intenta contener 
su furia e impedir que incluya en su ya 
de por sí inquietante agenda nuevos dis-
parates. Trump está que trina y exige una 
caza exhaustiva de cualquier desleal cola-
borador. Mientras, en «The New York Ti-
mes» ocurre algo que aquí juzgaríamos 
como una rareza, es decir, algunos perio-
distas del diario buscan al autor del artí-
culo. Ello se debe a que en el citado perió-
d ico, la sección de opinión funciona de 
manera independiente y separada de la 
redacción –algo que a mí personalmente 
me satisfaría mucho, mucho–, lo que ex-
plica que los responsables de opinión co-
nozcan la identidad del articu lista y su 
cargo, pero no los de redacción. Es seguro 
que la ya declarada guerra de Trump con-
tra la prensa va a recrudecerse. De entra-
da, ha intentado ya desacreditar al histó-
rico diario que en sus 167 años de vida ha 
conocido a 32 presidentes. Pobre diablo.
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