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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Cree que los políticos de Menorca pueden irse de vacaciones con la conciencia tranquila?

Vacaciones todo el año
Miquel Fèlix

eneralizar es peligroso pero, si hablamos de políti-
cos, el riesgo de equivocarse es menor. Diputados y
senadores gozan de interminables periodos de des-

canso que poco (o nada) tienen que ver con los frutos de su
trabajo durante el curso. En Madrid, Palma o Bruselas se
vive muy bien cuando la máxima ocupación es apretar un
botón siguiendo las órdenes del jefe de grupo o asistir a co-
misiones para leer el periódico a cambio de una generosa
indemnización. Distinta es la situación de alcaldes y presi-
dentes condenados a trabajar a full time.

Conciencia y político
Josep Pons Fraga

uando unimos estos dos conceptos -conciencia y políti-
co- en una sola frase corremos el riesgo de crear un
oximorón. Hay buenos y malos políticos, y también

hay políticos con conciencia; políticos inconscientes y políticos
concienciados. Unos, aquellos que entienden la política como
un servicio público y un periodo de su vida dedicado a la bue-
na gestión y solución de los problemas colectivos, se merecen
unos días descanso. Hay otros, que a pesar de autodenominar-
se políticos, se merecen volver a su casa, sin vacaciones, por-
que se han transformado en simples vividores de la política.

Muy pocos merecen descanso
Jordi Ribera

ansados de trabajar y con los deberes hechos no veo
a demasiados. Los que viven en Madrid han demos-
trado tener muy poco peso reivindicativo en temas

como el transporte aéreo. Los del Parlament se han preocu-
pado más de destacar o defenderse de temas de corrupción
que de tomar medidas eficaces contra la crisis. En el Consell
y en los ayuntamientos ya se piensa demasiado en las elec-
ciones de 2011 como si gestionar ahora los recursos públicos
no fuera importante. Si no fuera porque los ciudadanos los
volveríamos a sufrir yo les mandaba repetir curso.
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� Raúl Castro, presidente de
Cuba: «A mí no me eligieron
presidente para restaurar el
capitalismo en Cuba, ni para
entregar la revolución».

� Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad: «Estamos

preparados para ampliar la
ley antitabaco».

� Jesús Neira, profesor y
escritor: «Todavía vivo un
infierno».

� Gran Hackett, nadador:

«Ahora, la natación no es
un deporte y eso me
molesta profundamente».

� Rafa Torres, delantero del
Liverpool: «La Liga española
debe aprender mucho de la
inglesa».

Menorca n’ha de prendre nota
ista des d’Ei-
vissa, Menorca
és magnífica. I
no poden evi-
tar-se les com-

paracions, encara que
són odioses i injustes per
definició. Les compara-

ciones són a més perilloses perquè po-
drien fer creure algú que té dret a tenir
això que té el vesí. Tal vegada Eivissa
considera que té dret a un hospital nou
perquè Menorca en té un de nou, tal ve-
gada Menorca considera que té dret a
un servei de neonatologia perquè Eivis-
sa en té un. Però Menorca no reclama el
dret a tenir el turisme d’Eivissa, i d’això
en cal prendre nota.

Agost és un mal necessari perquè el
turisme arriba al punt més alt, i el turis-
me és un mal necessari. Estic segur que
fins i tot les zones més turístiques tan-
carian la porta del turisme si trobessin
manera més sana de guanyar-se la vida.

En observar les conseqüències del tu-
risme a Mallorca i a Eivissa, és fàcil
adonar-se que aquesta no és una bona
manera perquè una comunitat es gua-
nyi la vida. Mallorca és el que queda de
Mallorca, Eivissa és el que queda d’Ei-
vissa, cues somortes d’un sistema que
agonitza lentament, amb una lentitud
que els responsables miren que sigui ca-
da vegada més lenta per tal de poder
esprémer fins l’última gota de suc.
Quan estiguin seques i ja no hi hagi res
més per esprémer, els espremedors, ri-
quíssims, ja no hi seran, i una generació
plorarà.

La crisi econòmica que actualment
pateix bona part del món és una mostra
del que podria passar. Ara hi ha una ge-
neració que plora, i els responsables, ri-
quíssims, ja no hi són. Moltes veus avi-
saven que les coses anaven pel mal ca-
mí, però les autoritats i els responsables

insistien a mirar cap a una altra banda o
a donar-nos missatges de tranquil·litat
amb discursos buits. I tothom que ne-
cessitava fer feines per viure havia d’ac-
ceptar les regles d’un joc que ja se sabia
que acabaria malament. S’ha de pren-
dre nota.

Amb molta pena acabo de veure el
que queda de Mallorca i el que queda
d’Eivissa. Amb més pena encara veig
que una bona part de les riqueses que
genera el turisme acaba a les butxaques
d’unes poques persones, i que una altra
part important d’aquestes riqueses són
destinades a crear sistemes per afavorir
l’arribada de més turistes: és un cercle
viciós. Però no es veu que una part
igualment important d’aquesta riquesa
acabi a la sanitat pública, ni al transport
públic, ni a la cultura, ni a generar ca-
mins alternatius de riquesa.

Diuen que han estat anys de políti-
ques equivocades que van permetre el
descontrol del turisme. Tal vegada el
descontrol només és qüestió de temps:
Mallorca i Eivissa van començar abans
que Menorca, i a Menorca podria arri-
bar-li l’hora segons es vagin esgotant
les hores mallorquines i eivissenques.
Menorca n’ha de prendre nota, porquè
podria convertir-se demà en això que
avui és Mallorca o Eivissa.

Vista des d’Eivissa, Menorca és mag-
nífica: faci cosa per continuar-hi. Dijous
vaig fer un tomb per Eivissa. El turisme
de discoteca, que és de droga i d’alco-
hol, decadència i degradació, ho im-
pregna tot, tot sembla viure al servei
d’una frivolitat passada de moda, seca,
momificada. Hi vaig veure pocs fiets al
carrer, i allà on hi ha poca infància, poca
esperança hi ha.

Amb l’agradable i molt atenta compa-
nyia d’un alt càrrec de la sanitat local,
vaig visitar l’ambulatori de Sant Antoni
de Portmany. Tenia il·lusió de conèixer

aquesta ciutat perquè Wal-
ter Benjamin hi va viure
dues temporades (1932 i
1933), i tot estant a una ca-
seta mínima va començar
a escriure el llibre més bo-
nic que mai s’ha escrit so-
bre els records infantils:
Infància a Berlín. Mireu
d’aconseguir-lo, és cosa
extraordinària.

Sant Antoni, però, no
està impregnat de cultura:
quin decensís! I quina in-
genuïtat, pensar que hi
trobaria la petjada de Wal-
ter Benjamin! L’ambulato-
ri de Sant Antoni ha estat
un altre desencant.

La pediatria és a la
planta superior, l’ambient
és agradable. Però hi ha
unes inevitables vistes al
cementiri: ni planta ni
cortina, res mira de dissi-
mular vistes tan prurigi-
noses, i em pregunto si
això no és un altre símp-
toma de desídia, ne-
gligència, indiferència.
Una zona de la sala d’es-
pera té una balconada cap
al pis inferior, bonica però
perillosa per als fiets: la
varana és de vidre, i això
que pot semblar sense
transcendència per a un
adult, en té molta
per al públic in-
fantil. La varana
transparent dóna
la sensació que el
buit no és perillós
perquè no està
prou protegit
amb elements ben

visibles de protecció. Tal
vegada són idees meves,
tal vegada és un altre
símptoma d’indiferència
envers el que no és estric-
tament turístic. Per al pú-
blic infantil, i per al pú-
blic adolescent, el perill
ha d’estar ben visible,
prou indicat.

Una pediatra de
somriure encisador va
convidar-nos a entrar a la
seva consulta just quan hi
entrava una mare amb la
filla, que van haver de re-
trocedir per deixar-nos
entrar. Vaig haver de de-
manar disculpes: no te-
nim dret a passar per da-
vant de ningú, ni en el
cas que fos un alt càrrec
de la sanitat local. La con-
sulta... no sé què faré
amb tant de desencants!

Sembla que l’argument
oficial per a tanta deixa-
desa rau en el fet que un
ambulatori nou, per subs-
tituir aquest, ja està gaire-
bé a punt per inaugurar,
diuen que a l’octubre. Hi
vam anar per vuere’l.
Només el vam poder
veure des de fora: una es-
tructura cúbica, groguen-
ca, paquidèrmica, masto-

dòntica, sense
gràcia, ni estil, ni
imaginació. Bus-
quen metges per a
la pediatria.

Tots són símpto-
mes, Menorca
n’ha de prendre
nota.

V
Jorge Bello

Vista des d’Eivissa,
Menorca és magnífica,
però podria convertir-se
demà en això que avui és
l’illa Pitiüsa o Mallorca»‘
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