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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Tomó el PP la decisión más adecuada cuando acordó acudir a la manifestación convocada
por el Círculo Balear contra la imposición del catalán?

Es fácil tergiversar
Antonio Verd Noguera

l PP acudió y no acudió a la manifesta-
ción. Estuvo y no estuvo, según se mi-
re, tercie o interese… Estarás no estu-

vo, Bauzá sí. Pero no se invitó a la militancia
a asistir, como debía haberse hecho si se hu-
biera querido tomar partido, en serio… Si los
mandamases se tomaran la libertad en serio.
Que de libertad y no de otra cosa va la cues-
tión. No vale tergiversar. Aunque había otro
problema, también era contra la política lin-
güística del PP.

La compra de votos
Guillem Rosselló

l PP, en el tema del catalán y en algún
otro, sufre una esquizofrenia a la que
se tendrá que enfrentar. Porque un par-

tido democrático no se puede manifestar con
banderas preconstitucionales ni contra un de-
creto que él mismo firmó. Pero, visto sin la
gaviota, tampoco encuentro la relación que
hay entre Aznar y Ruiz Gallardón o, en la au-
tonomía, entre Delgado y mi admirado Pere
Rotger. Es un tema pendiente... ¿o son votos
comprados a cambio de la ideología...?

Alucinante
Miquel Payeras

encillamente alucinante que dirigentes
del PP se sumen a un acto público de
Carlos Delgado cuyo objetivo es atacarles

y, así, preparar la (quizás) futura candidatura a
la presidencia del Govern del alcalde de Calvià
al margen de su todavía partido. Por otro lado,
tales presencia en un acto formalmente de ata-
que al catalán es cuando menos extraño y tre-
menda inconveniente. Porque extrema un parti-
do que, como es el PP, debe seguir siendo de
gobierno y no de pancartas ridículas.

S’Alaior
q u e s t s
d i e s
s ’ h a n
fet els

actes de cele-
bració dels 30
anys de l’Alaior
a Tercera Divi-
sió, que coinci-

deixen amb els 75 anys de
fundació del club. Partits en-
tre veterans del primer equip,
partit de gala amb el Mallorca
de primera divisió, sopar de la
gran família del club... Amb
motiu de l’aniversari, els tres
partits que formen l’Ajunta-
ment hem decidit per unani-
mitat que l’homenatge que
anualment es fa el dilluns de
les festes de Sant Llorenç, es
dediqui el 2009 al club de fut-
bol del poble. Enhorabona si-
gui. El futbol té, a Menorca,
més de 100 anys de vida. Ja se
sap la història de la seva intro-
ducció a Maó, amb els mari-
ners i treballadors estrangers
que feien escala al port. Prest,
una entitat cultural com era
l’Ateneu va acollir el nou es-
port i el va popularitzar. Pel
que se sap, l’afició al nou joc
va tardar a consolidar-se a
Alaior. El futbol, en el seu nai-
xement, va ser l’esport de les
classes populars sorgides de
la Revolució Industrial a la
Gran Bretanya. El golf, l’esgri-
ma, l’equitació, els esports re-
lacionats amb la vida militar,
eren els de l’alta burgesia, i el
futbol va ser l’esport de socia-
lització del proletariat. A Me-
norca va passar gairebé el ma-
teix. Avui, 100 anys després, el
futbol continua essent un dels
escenaris més populars dels
processos de socialització lo-
cals ja des de les primeres
edats. Aquesta importància,
manifestada per l’increment
constant de practicants en les
categories menors, entra en
crisi quan ens referim als pri-
mers equips, els equips que
competeixen en la tercera di-
visió. A Menorca, i l’Alaior no
és una excepció, pateixen les
mateixes dificultats econòmi-
ques. Malgrat les ajudes de les
institucions, difícilment po-
den sobreviure en un món on
el partit del diumenge ja no
mobilitza al públic local com
abans, on la competència del
futbol televisat a tota hora és
brutal. Als clubs els costa
adaptar-se a aquestes noves
realitats, una adaptació que
passa per a replantejar tot el
sistema de competició.

Josep
Portella Coll
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de

Citas

Nicolas
Sarkozy.

� Angel Gabilondo, ministro
de Educación: «Como
metafísico, necesitaría un
buen rato para definir qué
es un ser humano».

� Alberto Núñez Feijóo,
presidente de la Xunta de

Galicia: «Es importante
votar en un momento de
crisis económica para que
los políticos tomen nota».

� Jesús Bárcenas, presidente
de la CEPYME: «El Gobierno
de Zapatero ha ido a

remolque de la crisis».

� Nicolas Sarkozy, presidente
de Francia, sobre EE.UU:
«Quizá nunca en la historia
de los dos países nuestras
posiciones hayan estado
tan cerca».

Menorquins aMauthausen
erquè la memòria
viu al servei de la
veritat, aquest lli-
bre és avui una

part inseparable de Menor-
ca. «Menorquins a
Mauthausen» és un llibre

breu però intens, està farcit amb una visió
serena de la història, amb sinceritat, sense
turbulències ni truculències, amb senti-
ments, fins i tot amb poesia. La veritat és
aquí ben viva, viu al servei de la història i la
veritat, per tal que tot menorquí, per invo-
luntària naixença o per voluntària adopció,
tingui la cadira que li pertoqui.

Ha estat escrit per Miquel Àngel Limón
Pons, alaiorenc, per Joan F. López Casasno-
vas, ciutadellenc, i per Xicu Lluy, eivissenc.
I ha estat editat per Xavier Castell, també
ciutadellenc, i per Luis Camarero, segovià
per bressol i menorquí per adopció.

Després d’una ‘Presentació’ sòbria i opor-
tuna, escrita per Francesc Florit Nin, el llibre
s’estructura en tres parts mútuament com-
plementàries. A la primera part, Miquel Àn-
gel Limón Pons explica la situación dels
menorquins que van haver d’agafar el camí
de l’exili per intentar salvar la vida, però tot
d’una van trobar-se amb la terrible realitat
dels camps de refugiats francesos (Sant Ce-
brià, el Barcarès, Argelers). I poc després
van topar-se amb la realitat, força més terri-
ble, d’un camp nazi de concentració, de tre-
balls forçats i d’extermini: Mauthausen, a
l’alta Àustria, a prop del Danuvi, a tocar
d’un poblet llavors encantador, Mauthau-
sen, que mai més seria encantador.

A la segona part, Joan F. López Casasno-
vas comenta un seguit d’obres literàries i
documentals sobre aquells anys, sobre
aquells fets, sobre aquelles persones. I la
tercera part, de Xicu Lluy, conté la relació
dels menorquins deportats, i de cadascú

n’apunta unes línies bio-
gràfiques. «Menorquins a
Mauthausen» no és un llibre
d’història, però conté força
història. Mira d’escapar-se
d’una objectivitat freda i es-
molada, esgarrifosa, per
atracar-se a una realitat
històrica vista desde la sere-
nor de la distància i del
temps. Temps, distància i
serenor no volen aquí dissi-
mular el dolor de la
infàmia, sinó que busquen
d’apujar-lo fins a la condició
sublim, fins el punt heroic.
És un llibre necessari,
convido a entrar-hi per
saber què hi va passar,
per conservar la
memòria.

La memòria és l’ar-
gument de la veritat, és
la vacuna que la prote-
geix contra el virus que
la contamina per fer-la
caure al pou de l’oblit, per sempre fosc. La
memòria és amiga de la veritat, l’oblit és
còmplice de la mentida. Sobre aquesta filo-
sofia, que és vida, comença a caminar l’edi-
torial Ses Voltes, una empresa nova, me-
ritòria, l’objectiu de la qual és fer públic el
pensament i el coneixement, la realitat i la
veritat.

La llibertat de pensament i la generositat
intel·lectual són les característiques
d’aquesta editoral. També ho són l’opció
per la veritat i la memòria, per la crítica que
construeix, per l’argument fonamentat, per
la pregunta que fa preguntar-se. Ses Voltes
és també un espai per a la reflexió, i per a
això que avui és utopia i demà és realitat.
Les portes de Ses Voltes queden obertes a

tothom que tingui bona vo-
luntat, sanes intensions i es-
perit solidari. Ja podeu pas-
sar...

«Menorquins a Mauthau-
sen» és el primer llibre de
l’editorial Ses Voltes. El po-
deu comprar a l’escaparat
principal, que és el carrer,
que són les voltes de Ciuta-
della, a la taula que cada
dissabte, de 11 a 13 hores, hi
fa de punt de reunió, punt
de venda i consulta, és una
àgora, un punt que fa de
càtedra. També és a la ven-

da a la llibreria La To-
rre de Papel (Camí de
Maó, 46) de Ciutadella.
O el podeu demanar al
telèfon 971 386 670 (de
19 a 20 hores) o
mitjançant el correu
electrònic (sesvol-
tes@cgt-balears.org).

El disseny i la ma-
quetació del llibre són de Dúctil, el recone-
gut taller gràfic i de tipografia que capitane-
ja Damià Rotger, ferrerienc; la impressió ha
estat feta a l’editorial Rotger. El resultat és
un bon resultat. A la tapa hi ha una foto del
Memorial als ciutadellencs que van morir
assassinats durant l’Holocaust: Ignasi Moll,
Josep Caules i Manuel Marquès. Inaugura-
do el 27 de gener d’aquest any de 2009, és
un conjunt de tres blocs de marès que miren
la mar i enyoren la llibertat que van perdre
tot buscant, precisament, la llibertat.

«Menorquins a Mauthausen» será oficial-
ment presentat a les set del capvespre
d’aquest divendres, dia 12 de juny, al carrer
de Ses Voltes de Ciutadella. Tots hi estem
convidats.

P
Jorge Bello

El llibre serà presentat
oficialment aquest
divendres dia 12 de
juny al carrer de Ses
Voltes de Ciutadella‘

Dies d’Alaior
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