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La tribuna

Dues formes de quedar-se gelat
elat em vaig
quedar: el De-
fensor del Poble
parla de fiets i

adolescents fermats, tractats
a cops, medicats sense con-
trol professional, tancats en
una minúscula habitació fos-

ca. L’informe del Defensor és de la setmana
passada, i pocs mitjans de comunicació se’n
van fer ressò, tal vegada perquè ningú no en
sàpiga res, per amagar una descoberta com-
prometedora. És curiós comprovar que certes
autoritats compten amb certes persones que
les ajudan a ocultar les vergonyes. I vet aquí
una metàfora oportuna però urticant: aquestes
persones, en aquesta funció, fan de calçotets;
és a dir, quelcom per amagar de la vista públi-
ca les vergonyes. Però les vergonyes hi són, no
desapareixen, només queden amagades.

En dic ‘vergonyes’, dels genitals, però no ho
són en absolut. Abans, i d’això no fa gaire, era
habitual dir ‘vergonyes’ com a metàfora o eu-
femisme dels genitals masculins. Sant Agustí,
molt abans (s. IV-V), ja deia que l’home no ha
sentir vergonya d’això que Déu no va tenir
vergonya de crear.

I vet aquí un eufemisme, mesures creatives
correctores, que intenta dissimular amb pa-
raules de fum els maltractaments d’aquells
fiets i adolescents. Més de la meitat dels cen-

tres que es van inspeccionar tenen una habita-
ción coneguda com la sala de reflexió o de
baixa motivació, un altre eufemisme per fer re-
ferència a una habitació «de reducido tamaño,
las paredes estan recubiertas de goma negra y
carecen de ventanas, lo que crea una atmósfe-
ra asfixiante», diu l’informe. La notícia la vaig
llegir al periòdic ADN (www.adn.es), dimarts
passat, 3 de febrer. L’informe del Defensor del
Poble recull informació sobre 27 dels 58 Cen-
tres de Menors, i ha estat remès dilluns, dia 2,
a una comisió mixta del Parlament i el Senat.

M’imagino que la vida quotidiana d’alguns
d’aquests centres no deu ser precisament tran-
quil·la. Segons l’esmentat periòdic, hi con-
viuen fiets i adolescents d’entre 12 i 18 anys.
Són joves amb problemes greus d’adaptació
social i familiar, i trastorns de conducta que els
fan força agressius i impulsius. És lògic pen-
sar, per tant, que mantenir-hi un cert ordre i
una certa disciplina deu ser una feina difícil,
una tasca que ha d’exigir normes disci-
plinàries estrictes, i en aquest context això que
denuncia el Defensor són coses comprensi-
bles, però alhora coses impossibles de justifi-
car.

Gelat també vaig quedar-me el mes passat
en llegir les declaracions de l’arquebisbe de
Santo Domingo, Nicolás de Jesús López, que
sobre les dones va dir que «provocan a los
hombres con escotes pronunciados o minifal-

das» i que d’aquesta manera queden en risc de
patir abusos sexuals. El bisbe auxiliar de Tegu-
cigalpa, Darwin Rudy Andino, afirmava que
les dones «se exponen a violaciones, a que las
usen, a que la traten como un trapo viejo por-
que desvaloran su persona y su dignidad». I

Renato Ascencio, bisbe de Ciudad Juárez, on
van desaparèixer centenars de dones, afegia
que «no sólo deben cambiar su forma de vestir
sino sus actitudes, porque se ha perdido el pu-
dor en la familia mexicana». Aquests tres reli-
giosos, que em mereixen tot de respecte però
amb els quals no estic gens d’acord, van fer
aquestes reflexions durant el Sisè Encontre
Mundial de les Famílies, organitzat a Mèxic
pel Vaticà. La notícia la vaig llegir al periòdic
Página 12 (www.pagina12.com.ar), el dissabte
17 de gener d’enguany. Ja veieu com les coses
impossibles de justificar no reconeixen colors
ni fronteres.

Ni temps, no reconeixen les coses impossi-

bles de justificar. Últimament es parla molt de
Charles Darwin, que va nàixer ara fa dos se-
gles, el 12 de febrer de 1809. Ha estat un natu-
ralista notable, fins i tot revolucionari, encara
que les seves teories sobre l’evolució de les
espècies no tenen el vist-i-plau unànim de la
comunitat científica. És a dir, no se sap del cert
si va tenir raó. No en va tenir, de raó, i això
amb tota certesa, quan va tractar amb força
menyspreu els aborigens de l’extrem de
l’Amèrica del Sud, que considerava una
espècie inferior. Per aquest motiu, no en volen
ni sentir a parlar, de Darwin, a les zones més
australs de Sudamèrica. Els mitjans de comu-
nicació amaguen aquest detall, les vergonyes
d’un Darwin necessitat de calçotets per conti-
nuar amb comoditat a les pàgines de la
història.

No tot és avui tan difícil de digerir. Perquè
a les pàgines del Menorca de dijous vaig tro-
bar el quadre que goso aquí de reproduir. Qui-
na cosa més extraordinària! L’autor és en Mi-
quel Bosch, el fiet és el seu fill, d’igual nom.
Felicitacions, senyor Bosch! I rebi el premi més
valuós: un reconeixement públic sense res
amagat. Em vaig quedar gelat, en veure el fiet.
La indiferència és impossible. El gest, que no
és pròpiament infantil, és un reclam d’elo-
qüència formidable: hi ha quelcom que vol dir,
una cosa amb la qual no està gens d’acord.
Hem de parar-hi atenció.

G
Jorge Bello

Cartas alDirector
IB3 Existeix a Ciutadella
durant el 2009?

La resposta es que no. Ja
que, l´acte de Sant Antoni a
Ciutadella, diada del poble de
Menorca, va passar un poc
desapercebut per l´ens públic
(Balear), per només els 20 mi-
nuts que tarden d´anar de la
catedral a la plaça de les pal-
meres i fer els 3 tocs, que es
un moment molt important
per Ciutadella, i Menorca en

general.
A més us vull dir que el

Valeriano (el Menorca Volei)
ha arribat a la final del cam-
pionat nacional anomenat,
Copa de la Reina, us coment
això per si no ho sabieu (IB3
TV, ens públic de les Illes Ba-
lears) i que l´unica cadena
que ha donat el partit en di-
recte ha estat Teledeporte, i no
el nostre estimat ens públic.

Vull dir, que molta gent que

no ha assistit en aquest partit,
per lo que sigui, per malaltia,
per que feia mandra anar a
Ciutadella, per que feia feina
o perque no volia pagar els 15
euros, per qualsevol motiu ho
hauria seguit per el nostre es-
timat ens públic.

Tot lo que he dit es des del
meu punt de vista, (d´alguns
amics que també estan confor-
mes).

DANIEL PRATS FLORIT

Felicitats, Valeriano Allés!
El Partit Popular de Menorca

vol felicitar públicament a les ju-
gadores del Valeriano Allés Me-
norca per l’esforç realitzat aquest
cap de setmana que ha culminat
en un més que digne subcampio-
nat de handbol femení, en el
marc de la XXXIV edició de la
Copa de la Reina.

Igualment volem fer extensiu
aquest reconeixement a la resta
del cos tècnic i directiu d’aquest

equip que tan bona publicitat fa
de Menorca allà on va. També ha
estat digna de lloança la magnífi-
ca organització d’aquesta edició
del campionat a càrrec del club
ciutadellenc.

Jugar bé i perdre contra el vi-
gent campió d’aquesta competi-
ció no és cap deshonra. Al con-
trari demostra als més joves que
l’esforç i la dedicació poder com-
portar fites importants.

PP MENORCA

Tres en raya
 � ¿Puede un juez español abrir un procedimiento contra un ex ministro israelí por los bombardeos de Gaza en 2002?

Más que amigos
Jose María Carbonero

o hay límite jurisdiccional para la persecución
de genocidios, nos afectan a todos y por ello es
lógico que la justicia –de donde sea– investigue

la matanza de Gaza 2002 por parte de un gobierno ca-
racterizado por utilizar el asesinato masivo de niños co-
mo argumento político. De todas formas, la encomiable
actuación del magistrado Andreu quedará en nada: solo
hay justicia internacional si los americanos lo consien-
ten y no será el caso. Israel es más que un amigo para
ellos.

¿Y los palestinos ?
Antonio García de la Rosa

omo poder puede porque fue reconocida esa
competencia a raíz del asunto Garzón-Pino-
chet. Pero no es menos cierto que eso es una so-

berana estupidez, cayendo la que cae sobre la justicia
española. Sugiero que bien podría esa Señoría ocupar-
se de que no hubiera asuntos con quince años de re-
traso. Y desde otro punto de vista, ¿por qué no otra
querella contra los palestinos que están todo el día
«misileando» a Israel y ningún juez español se atreve
a ello?

... a tus zapatos
Pepe Santos

as competencias existen. Sin embago parece poco pru-
dente juzgar hechos fuera de nuestras fronteras con to-
dos los que quedan por juzgarse aquí de injusticias si-

milares. Es poco prudente pretender aclarar hechos de países
en eterna situación bélica y pretender juzgar solo algunos,
con una clara voluntad mediática por el momento informati-
vo. Para delitos de lesa humanidad existen tribunales espe-
cializados y que deben velar por la no comisión de esos ilíci-
tos penales. Es poco prudente querer solucionar problemas a
los que no nos llaman y, seguramente, no nos quieren.

LCN

Diario
de

Citas

Manuel
Fraga.

� María Dolores de Cospedal,
secretaria general del
Partido Popular: «Hay una
operación de acoso al
Partido Popular».

� Antonio Cañizares,
cardenal: «El discurso de

Bertone es una luz grande
para la sociedad».

� Manuel Fraga Iribarne, ex
presidente de la Xunta de
Galicia y senador del PP: «Si
Jesucristo se equivocó al
elegir a Judas, se puede

equivocar cualquiera».

� José E. Germà Lluch, jefe de
Oncología Médica del
Instituto Catalán de
Oncología: «El cáncer ya no
es sinónimo de sufrimiento,
incluso si es incurable».


