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Tres en raya
 � ¿Cuándo empezarán a notarse los efectos de tantos planes estratégicos como están anunciando Gobierno central
y Goven?

No anticipéis las tribulaciones
Javier Coromina

ada cosa a su tiempo y los nabos en
adviento. Es que somos unos impa-
cientes y con la que está cayendo,

más. Pero todo lleva su esfuerzo de orga-
nización y puesta en marcha. Por lo tanto,
a pesar de las promesas y juramentos de
contención del gasto ministerial, (el auto-
nómico lo tiene todavía más crudo) se ha-
ce necesaria la creación de unas comisio-
nes de seguimiento de la marcha de los
planes estratégicos, así como de observa-
torios de su posterior funcionamiento.

En verano
Merçe Truyols

l calor, el sol, la playa, conforman la
mejor terapia ante cualquier crisis. La
temporada turística comienza en Abril

y a partir de entonces comenzarán a llegar tu-
ristas a las islas, pernoctando en hoteles, con-
sumiendo en bares y tiendas, a más de trans-
portes, visitas, ocio y servicios en general. El
empleo en turismo servicios y se incrementa-
rá, reduciéndose el paro a la mitad de la cifra
actual. Ayuntamientos y Govern iniciarán
obras y el dinero irá moviéndose. Será el inicio
del fin, aunque no el final de la crisis. Pienso.

Los panes y los peces
Miquel Àngel Vidal

osiblemente no se noten hasta que aca-
be la crisis. Por muchos planes y bue-
nos propósitos que pongan en marcha

el gobierno central y las comunidades autó-
nomas sólo se podrán paliar levemente los
efectos de la crisis, pero no contenerla. Por
tanto los frutos que puedan dar apenas se
notarán en una situación tan adversa. Serán
como apaños caseros a una grave enferme-
dad. Mientras dure la recesión económica no
habrá milagros. Hace tiempo que los panes y
los peces dejaron de multiplicarse.

PEC

Diario
de

Citas

Luis
Herrero.

� José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del
Gobierno: «Espero que ya
nadie discuta que la
recesión es mundial».

� Javier Casanueva, tío de
Marta del Castillo: «Que no

salga nunca de la cárcel,
que cumpla la pena
íntegra».

� Luis Herrero, eurodiputado
del PP expulsado de
Venezuela: «No me
arrepiento absolutamente

de nada de lo que dije».

� Javier Urra, psicólogo
forense: «Estos jóvenes no
están enfermos, saben lo
que hacen, quieren hacerlo
y habitualmente no suelen
actuar solos».

La tribuna

La possibilitat de morir
lta és la possibi-
litat de morir, i
és cosa terrible.
O és baixa, i és
cosa de perso-

nes afortunades. Cadascú
ha de saber on és, ha de sa-
ber si està aquí o allà, i ha

de saber també que la situació de zero pos-
sibilitats no existeix, és una entelèquia, una
quimera, una il·lusió, un miratge. La possi-
bilitat de morir es avui altíssima, per
exemple, per a un fiet de Gaza. Perquè els
atacs han pogut recomençar, ara que to-
thom està content: Obama continua que riu
i ja comença a mostrar que no és de pell fos-
ca sinó tornassolada, i que canvia de color
segons el context on estigui, tal el que fa el
camaleó.
Li van preguntar. I va respondre: «Si algún
llancés coets sobre casa meva, on dormen
les meves filles cada nit, jo faria tot el que
tingués a l’abast de la mà perquè això s’aca-
bi.» I Michel Collon, un periodista francés,
li va respondre: «Protegir les seves filles? Ja
li comprenc! Però, per tal de ser del tot co-
rrecte amb elles, ¿no hauria de explicar-los
la història de la casa: dir-los que la va robar
als propietaris, i que també va robar-los el
jardí i tots els voltants?, ¿i que va obligar els
propietaris a viure a la caseta del ca? Això
és el que ha fet Israel en robar cases i terres
als palestins, i forçant-los a viure en camps
de refugiats.» S’ha de recordar que Espanya
continua venent material bèl·lic a Israel.

S’ha de recordar també que a Gaza hi ha
molts de fiets, que des del començament de
la massacre van morir més fiets que adults,
i que de moment no hi ha perspectives
d’aturar la violència. I la dona d’Obama
surt moníssima a la tapa de la revista
Vogue. La possibilitat de morir a ca-
sa, ni tan sols a un hospital, és altís-
sima per a un fiet de Gaza; i la pos-
sibilitat de morir a la Casa Blanca
és baixíssima, però no és zero.

Dijous, dia 12, mentre certs pe-
riodistes preparaven la comme-
moració del desè aniversari de la
mort de Carles Sabater, el cantant
de Sau, rock català, i al dia
següent molts parlarien de
pèrdua irreparable, d’al-
tres persones commemo-
raven el Dia internacio-
nal contra l’ús del fiet sol-
dat. Quina diferència!
Tanta com hi ha entre una al-
ta i una baixa possibilitat de
morir. Carles Sabater va morir
just després d’un concert. La
versió oficial deia que va mo-
rir en arribar a l’hospital, i que
va morir d’un atac de cor,
d’una parada cardiorespiratòria.
Són paraules buides per amagar
una realitat impossible d’amagar: amb tota
probabilitat va morir d’una sobredosi de co-
caïna o heroïna, més probable d’heroïna, i

amb tota probabilitat ja estava mort i ben
mort quan va arribar a l’hospital.
No sé per què hi ha tanta mania per amagar

els draps bruts d’algunes persones, i al
mateix temps hi ha la mania de tro-

bar-li draps bruts a la persona que
fa la feina tan bé com pot, tan bé
com li deixen fer-la, i prou bé que
se’n surt. La persona o el con-

junt de persones que bus-
quen draps bruts, tal vega-
da en trobaran, però de ben
segur s’adonaran després
que s’han quedat sense
draps ni res: que s’han que-
dan nues.

El secretari general de
Nacions Unides va dir
dijous que el recluta-
ment de fiets per fer de
soldats és «una pràctica

que viola la decència hu-
mana». Aquesta indecèn-
cia fa que sigui altíssima
la possibilitat de morir per
a un fiet soldat. Els relats

dels fiets que van sobreviure
al combat i van tenir la sort d’aca-

bar en un lloc segur i protegit, és d’una
magnitud que provoca nàusees, però són

nàusees necessàries. «En vam matar molts.
Disparava quan m’ho ordenaven. Es parla-
va de tallar caps i arrencar ulls. I obeíem»,
va declarar un fiet exsoldat del Congo en el

judici contra Lubanda, en la Cort Interna-
cional de La Haya.

Busco material a la biblioteca i trobo
cinc llibres amb relats verídics de fiets que
van fer de soldats. «Les fietes lluitaven com
nosaltres. En arribar al campament les vio-
laven i després feien feines per als soldats
majors.» Tal vegada ha arribat el moment
de reconèixer que som afortunats, i molt,
només perquè estem de la banda on la pos-
sibilitat de morir és baixa. Encara que no si-
gui zero, perquè el ‘zero’, el ‘tot’, el ‘tothom’
i d’altres conceptes que no deixen espai per
a l’excepció que confirma la regla, ens agra-
di o no, són paraules buides que avui ningú
creu sincerament. M’estimo més una baixa
possibilitat, però real, que no pas la possibi-
litat zero, que fa massa oloreta a promesa
política.
El 12 de febrer és una data amb una signifi-
cació especial des de que, fa set anys, va
agafar vigència el Protocol opcional sobre
la venda, la prostitució i la pornografia in-
fantils, de Nacions Unides. És opcional,
aquest és el problema: res es perfecte, ja se
sap, res és ‘tot’, res és ‘res’. Només han es-
tat 126 els països que van signar, en 2002, el
Tractat contra el reclutament i l’ús de me-
nors de 18 anys en conflictes armats. Vaig
buscar la llista d’aquests 126 països, però
no la he trobada: si algú la té, sisplau, que
me la faci arribar, vull saber qui no ha sig-
nat. Només sé que n’hi ha qui, tot i haver
firmat, té fiets soldats a casa, ben amagats.

A
Jorge Bello

Cartas al Director
La bandera d’Es Migjorn

És ben bé que, com solem dir
a casa «qui no te feina el gat
pentina». El senyor delegat del
govern deu tenir massa temps
per perdre i s’ha d’ocupar de si a
Es Migjorn hi tenim o no la ban-
dera espanyola. Senyor Socias:

interrompi la migdiada i faci
una volta per Menorca i miri si
no hi ha legalitats més urgents a
fer complir, si la sanitat és la que
ens mereixem com la resta de
subdits espanyols, si la llei de
costes s’aplica o no als podero-
sos, si les grans empreses poden

fer i desfer i deixar al caire de
l’abisme mig sector ramader de
s’illa.

Mentrestant, deixin’s tran-
quils amb els símbols!

SALVADOR PARDO
ES MIGJORN GRAN

Aclaración al Sr. Ruz
Sánchez

En relación a los distintos escri-
tos publicados en la sección «Cartas
al Director» firmadas por el Sr. D.
Bartolomé Ruz Sánchez, la Direc-
ción Insular de la Admón. Gral. del
Estado en Menorca, quiere aclarar

que a raíz de la publicación del día
4 de julio del 2008, al día siguiente
se contactó telefónicamente con el
Sr. Ruz a fin de concertar visita con
el Sr. Tejero, rechazándola total-
mente. Atentamente,

DIRECCIÓN INSULAR DE LA ADMÓN. GRAL DEL
ESTADO EN MENORCA


