
Lunes, 15 de junio de 2009/ Ultima Hora Menorca14

La tribuna

Tres en raya
 � ¿Tiene razón el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuando afirma que «el argumento de la
seguridad se utiliza para muchas cosas indebidamente», refiriéndose a la polémica suscitada al utilizar Zapatero
aviones militares para asistir a mítines del PSOE?

Las cosas en su sitio
Joana Escartín

e parece ridículo revivir este tema en estos mo-
mentos. Un presidente de gobierno es una per-
sona especial, nos guste o no. Otra cosa es la

capacidad para conectar con la ciudadanía. La cercanía
con la gente es muy importante. Aparte de esto, no se
puede negar, existen pruebas, que todos los presidentes
que ha tenido la corta democracia española han utilizado,
por distintas razones, diferentes medios de transporte
que aportan más seguridad y rapidez.

Como siempre
Pep Santos

n elecciones todo vale. Al menos en España. La se-
guridad de Zapatero debe ser máxima vaya a un
acto oficial o vaya a un acto de partido. No por ello

deja de ser un objetivo muy goloso para el terrorismo.
Aznar lo entendió así. González lo entendió así. ZP tam-
bién. Los terroristas no dejarán de actuar porque vaya a
un mitin del PSOE en vez de a una entrevista con Obama.
Obvio. El presidente de un gobierno, el que sea, lo es las
24 horas del día.

Baladí
Miquel Munar

uando hay elecciones, los estrategas de los parti-
dos, que Dios nos libre de ellos, caen en lo trivial,
demagógico y en ocasiones irresponsable para le-

vantar sus bases, en lugar de explicar sus programas de
forma seria. Un país normalizado ya habría mandado a
su casa a un presidente que engaña sistemáticamente a la
ciudadanía, que nombra ministras innecesarias y que nie-
ga la evidencia. No hace falta recurrir a lo baladí como ar-
gumento para demostrar la incapacidad de ZP.

CEM

Diario
de

Citas

Pérez
Rubalcaba.

� Alfredo Pérez Rubalcaba,
ministro del Interior: «Me
apesadumbra no haber
podido erradicar el
terrorismo».

� Celestino Corbacho,
ministro de Trabajo: «He

sentido muchas veces
impotencia con el
paro».

� Javier Garau, presidente
de la Sociedad Europea
de Microbiología y
Enfermedades

Infecciosas: «Los países
pobres se quedarán sin
vacunas del H1N1».

� Lorenzo Milá, periodista:
«Nunca pensé que se
podían cambiar tantas
cosas en TVE».

La vaca Bruneta i Sant Joan
úsica i xiva-
rri m’anun-
ciaven que
havia arri-
bat l’hora.

Divendres capvespre, des
de mig matí havia hagut
preparatius a la plaça. És
una plaça petita i de forma

irregular. A la banda que veig des de la fi-
nestra de casa hi ha un cercle d’arbres an-
tics, altius, panxacontents, ben plantats,
que circumval·len una zona de jocs infan-
tils. No hi ha fiets durant el matí, només al-
guna parella ocasional d’adolescents,
escàpols de l’institut per trobar-se adults al
costat dels gronxadors que esperen la
infància del capvespre, i que recorden la
infància d’ahir per donar testimoni del bes
d’avui. Els arbres, que també en són testi-
monis, dicten paraules d’amor a cau d’ore-
lla per tal que no falti de res.

Durant el matí van muntar un tancat a
dins del qual van instal·lar unes taules
aquí, i allà una estructura misteriosa,
metàl·lica, formada per un eix longitudinal
travessat per dos eixos perpendiculars, i el
conjunt duia un sistema manual que per-
metia girar-lo, i deixar-lo cara al sol o cara
al terra. Hi feien feines quatre o cinc ho-
mes, corpulents, de pell bruna i brillant, i
una senyoreta dolça igual que un carmel
de mel que somreia per aquí i per allà. Cer-
tes senyores del barri miraven encuriosides
el procediment, tal vegada pensaven en la
sopa, tal vegada pensaven en canviar, no-
més per una estona, un marit jubilat per un
d’aquells que en feinejar despertaven de-
sitjos adormits amb oloraines inconfusi-
bles.

Els primers fiets que arriben al cercle
d’arbres de la plaça són els més petits. No

caminen encara, o només caminen amb
una inestabilitat plena d’esperança. I la
senyora que se n’ocupa, sudamericana
igual que la meva mare, s’ocupa de fer-los
practicar la posició asseguda, als més pe-
tits; les primeres passes, als més grandets.
Aquestes senyores conversen, seguramen-
te són família, pero fan de senyora de fer
feines en cases diferents: com és de dife-
rent la vida per a les senyores segons l’en-
tonació de la parla! Cap a les cinc obrirà el
quiosc que ven
gelats i llami-
nadures.

Perquè a pe-
nes passades
les cinc del
capvestre en-
tren revoltats a
la plaça els fiets
de primer a
sisè. Els petits
que hi estaven
tan tranquils
s’apressen a
deixar-los es-
pai, les senyo-
res que se
n’ocupen prou
que ho saben:
és l’hora del
passeig amb
cotxet. Els gronxadors s’ocupen segons
l’ordre d’arribada, però de seguida aquest
ordre canvia per l’ordre de la subtil pre-
potència infantil, tal vegada germinal de
prepotències adultes. Els de cinquè i sisè
s’asseuen als bancs de la perifèria i conver-
sen coses força importants.

Divendres, però, la tranquil·la rutina de
cada capvespre es va veure trastocada pel
tancat i l’aparell misteriós de gira cap aquí

i cap allà. Vaig tancar la finestra: no
m’agrada ser-hi si no hi estic convidat. I
vaig deixar que les hores vespertines pas-
sessin lànguides cap a fosquet. Abans de
fosquet, però, la música i el xivarri a la
plaça m’anunciaven que l’hora de tornar-
hi havia arribat, que havia d’anar-hi. Una
oloraina inconfusible, que provoca saliva-
ció i moviments sorollosos a la panxa,
m’indicava que la carn és tendra encara
que sigui dura, que és ferma encara que es-

tigui flàccida. I que és dèbil, sortosament.
A la plaça era tothom, atrets per la carn.

Els fiets jugaven fora d’hora al cercle d’ar-
bres, les senyores sudamericanes passeja-
ven fiets catalans i esperaven senyores ca-
talanes. Senyores i senyors de condició di-
versa feien cua, l’oloraina de la vaca
enamorava. I els adolescents masculins
feien cua per obtenir allò que oferirien ca-
vallers a les adolescents femenines: les co-
ses no canvien, sortosament.

Vaig pensar que seria millor no fer la
cua, i que si per culpa d’aquesta desició
antisocial em perdia el tros de vaca feta a
les brases que em pertocava, em conforma-
ria amb l’espectacle. M’aguanto la panxa
buida si em quedo amb els ulls plens. I
amb cara de turista vaig passejar-me per
aquí i per allà. Al tancat, l’aparell misteriós
feia de suport poderós per a Bruneta, la ve-
della de pura raça pirenaica que els
senyors havien dut ja feta a les brases, i

que a la plaça només escalfaven
amb brases de carbó per tal de
crear l’ambient d’olor de carn
acabada de fer. Tot era propagan-
da.

Tothom feia cua, i en arribar a
les taules a cadascú li donaven
amb un somriure encantador mig
got de vi negre i un plat de plàs-
tic amb una llesca de pa i un tros
de carn pirenaica feta amb les
brases de vés a saber on, però ben
repassada a la plaça. I així passa-
va l’estona, fins que vaig adonar-
me que un cop plens els ulls arri-
bava l’hora d’omplir la panxa. I
vaig apuntar-me a la cua, i van
donar-me la dosi de vi, pa i carn,
que va resultar-me deliciosa.

Quines coses, les coses de la
carn, que és deliciosa encara que sigui re-
passada a la plaça! Servidor ja no fa feines
a Menorca, el contracte s’ha acabat, no hi
ha res a dir, són les normes de la casa, està
agraït, res queda per pagar, troba Sant Joan
a faltar. Però continuarà amb aquestes lí-
nies. Per tal que ningú pensi que la distàn-
cia és absència.
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