
Lunes, 10 de agosto de 2009/ Ultima Hora Menorca14

Diario
de

Citas

Pep
Guardiola.

La tribuna
�Pau Gasol, jugador de la

selección española de
baloncesto, sobre el
Eurobasket 2009:«Queremos el
oro, pero no puede ser una
obligación».

�Pep Guardiola, entrenador del

FC Barcelona:«El 99% de los
entrenadores de todo el
mundo quisieran tener esta
plantilla».

�Germán de la Cruz, consejero
responsable del área deportiva
del Espanyol:

«Dani Jarque nunca había tenido
ni el más mínimo asomo para
pensar que se pudiera producir
una desgracia como ésta».

�Colegio de Médicos de Madrid,
sobre la gripe A:«No beses, no
des la mano, di hola».

Ningú parli de sostenibilitat
eia la setmana
passada que Me-
norca no és Ma-
llorca ni és Eivis-
sa, i que d’això,

en cal prendre nota. No és
bo que Menorca reclami allò
que no té amb l’argument

que el té una altra illa, perquè Menorca té
una individualitat que li és pròpia i exclusi-
va. La individualitat de Menorca implica
que tot el que necessita ho necessita per
mèrit propi, i no pas per assimilar-se a una
altra illa. Seria millor que Menorca no inten-
ti d’assimilar-se a cap illa: perdria coses va-
luoses. És millor que reclami allò que sigui
útil per conservar la pròpia individualitat.
Molta gent va haver de fer molt d’esforç,
personal i col·lectiu, per deixar ben establer-
ta la individualitat menorquina. Tot defen-
sant aquesta individualitat, van aturar els
projectes, alguns ja començats i amb les
màquines treballant, que volien convertir
Menorca en una Eivissa o una Mallorca.
Convé de recordar-se’n, per no desfer el que
ja està fet i ben fet.
No hi ha una illa millor que l’altra, i ningú
és prou jutge per determinar quina és la bo-
na i quina és la dolenta. Però és evident que
el model de vida, marcat inexcusablement
pel model de turisme, és força diferent se-
gons es consideri Mallorca, Eivissa o Me-
norca. Ara més que mai, perquè estem a
l’agost, cal parar atenció al model de vida
de Menorca, i comparar-lo amb d’altres mo-
dels. I cal tenir present que probablement
sigui impossible rebre del conjunt només les
coses bones.
Segons el que vaig llegint aquí i allà, i se-
gons el que em fan saber les poques perso-
nes que m’escriuen i m’expliquen coses,
Menorca havia iniciat fa uns anys un camí
perillós, el camí del ciment sense control,
però va saber-se aturar just abans del punt
en què aquest camí ja no fa tornada. I Me-
norca va dir que no, que no volia aquell
model de desenvolupament. I en va desen-
volupar un altre, diferent: ningú digui si
millor o pijtor, tots podem dir que diferent.
Vet aquí la individualitat de Menorca, i

l’opció de vida que representa Menorca.
L’opció Menorca és única. És obra de me-
norquins i menorquines. S’ha de recordar
que la condició de menorquí o menorquina
no és cosa de naixença, sinó d’haver optat
per Menorca com l’espai per desenvolupar-
se, personalment i dins d’una comunitat.
Conservar la opció Menorca, adaptar-la a la
roda inexorable del temps i defensar-la, és
feina exclusiva de menorquins i menorqui-
nes.
Un seguit de documents recents parlen de
sostenibilitat, d’una illa sostenible com
l’únic camí per conservar la individualitat
de Menorca. Parlen
d’un turisme sostenible,
d’una indústria sosteni-
ble, d’un urbanisme
sostenible, d’una sanitat
pública sostenible. Efec-
tivament, la sostenibili-
tat és l’únic camí.
Crec que l’experiència
balear demostra que el
turisme a gran escala, la
massa, el tropell, només
és un bon negoci per a
quatre butxaques, que
són poderoses i que
arreu no miren gaire. La
experiència mallorquina
ho acaba de demostrar:
fins i tot la família reial
es va manifestar preo-
cupada per la possibili-
tat d’una mínima davallada del turisme
massiu, però no manifesten preocupació
semblant per l’arribada massiva d’immi-
grants que busquen feina i vida, ni per la
condició massiva que avui presenta l’atur,
ni per la falta de professionals sanitaris a les
illes, ni per les fosques perspectives d’una
tardor i un hivern col·lapsats per la nova
grip. Bon negoci, sí, per als quatre del ci-
ment, però mal negoci per a la massa de tre-
balladors, prou que ara s’ha fet evident.
No s’ha d’acceptar la menja fàcil per avui si
representa gana per demà. Més que peixos,
Menorca necessita pescadors. Més que resi-
dents ocasionals de sol i platja, Menorca ne-

cessita residents de tot l’any, però no sem-
bla que ningú en busqui. Ben al contrari: les
campanyes de promoció, caríssimes, no
promouen la sostenibilitat del turisme sinó
el turisme de masses, el turisme de quatre
dies i ja està, i no et preocupis si deixes la
casa plena de fems. Cal preguntar-se quan-
tes places d’escoleta es podrien crear amb
els molts doblers que van pagar-li a un te-
nista força conegut només per posar cara de
bon fiet a la foto. I com es podria fer més
curta l’espera per a una visita al trau-
matòleg. També cal preguntar-se com és
que aquest senyor accepta les monedes de

plata si prou que sabrà
que són traïdores.
Amb aquests diners es
podria fer alguna cosa
en favor de la infància.
Menorca està orgullosa
del turisme familiar,
però alhora promou
les ginebroses festes de
l’estiu: és una contra-
dicció. Alguns països
van celebrar, ahir, el
Dia del Fiet. Poca cosa
fa Menorca envers la
infància, i no hi ha res
més sostenible en
aquest món que la
infància.
Segon diumenge
d’agost és el Dia del
Fiet per a molta gent.

És un dia perquè tothom recordi que un fiet
necessita coses de fiets. El periòdic de di-
jous diu que, a Eivissa, per cada dos metges
que contracten, n’hi ha un que marxa. Cal
que Menorca faci cosa per tal que infants i
adults trobin prou atractiva la illa per viure-
hi tot l’any, tota la vida. Promoure el turis-
me massiu no és cosa sostenible, promoure
Menorca com a destí definitiu sí que ho és.
Menorca és una bona opció. I ningú em par-
li de sostenibilitat quan els que están a dalt
em demostren que són jugadors que xuten
en contra de la pròpia porteria.

(*) Metge

D
Jorge Bello (*)

Flors i violes
enú d’es-
tiu) Truita
de pata-

tes, gaspatxo i a có-
rrer petit. A vega-
des, també cau
qualque meló d’esti-
vada de la Vall.

� � �

(En dària) L’amic Portella cau
del cavall i no convoca cap roda de
premsa. Volem veure la ferida.
Aquí hi ha cosa que falla. Mos ho
hem de fer mirar. No pot anar així.
El cap de premsa de l’Ajuntament
d’Alaior hauria de comptar els dies
del contracte. Allò que, en la mili
de funcionari, en deien l’asfixiòme-
tre.

� � �

(Diumenge sense saliva) Es pas-
sava els dilluns, dimecres i diven-
dres assessorant a Pilar Carbonero;
i els dimarts, dijous i dissabtes
aconsellant a Maite Salord, quan
arribava el diumenge, la saliva era
eixuta.

� � �

(Imatge) La imatge que els altres
tenen de tu, sol esser allò que sol
quedar. L’estigma de l’existència:
tu no ets el que tu et penses que
ets, si no allò altre que els altres
diuen qui ets. Ni més ni manco. Ja
et pots preocupar de corregir una
tendència, de baratar un codi de
conducta, de formatetjar unes con-
dicions prèvies als actes viscuts.
No val la pena. Els colors són els
que hi ha al plat dels pinzells... La
correcció no és possible. L’etiqueta
està posada. El destí: un fòssil en-
registrat. Els daus estan tirats i es-
tan girant damunt el tauler del des-
tí. Quan creia en la poesia, fa vint
anys, vaig escriure un poema que
començava així: Restaura la imatge
que avui tenen de tu..., o tal volta,
feia així: restaura avui la imatge
que tenen de tu.
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Tres en raya
 � La confianza de los consumidores sube por quinto mes consecutivo: ¿empieza a haber motivos para sentirse
optimista ante la situación económica?

¡Muerte al capitalismo!
Xisco Busquets

a actual crisis económica no verá una recuperación
y luego todo seguirá igual que antes y continuare-
mos devorando territorio y alimentando la ambi-

ción del capitalismo sin fronteras. Puede haber pequeñas
alegrías que den un moderado optimismo, pero la autén-
tica realidad es muy dura y la crisis deberá servir para
cambiar este modelo obsoleto por uno más racional, más
acorde con una vida más sana, sin hambre para unos
mientras otros deben tomar antidepresivos porque no se
pueden acabar todo lo que tienen.

Varían según las fuentes
Javier Coromina

odo depende del semanal económico que lea-
mos, de la cadena televisiva que conectemos y
del político que escuchemos. Para quienes están

en el poder, ‘la vie en rose’. Para quienes desean volver
a ocuparlo, ‘quin desastre’. Lo acertado parece no de-
jarse influir por unos, ni por otros, e intentar observar
la realidad, pero eso es difícil, depende del propio am-
biente. No parece descabellado pensar que los brotes
verdes pueden ir madurando de aquí a un año y medio
o dos.

Seguridad
Emilio Lubrín

reerte las cifras oficiales y asumir declaracio-
nes políticas tiene mucho de acto de fe. Es
obvio que la confianza depende más de la

seguridad de ingresos y de la percepción que cada
uno tenga del trasiego económico del entorno. Da
la sensación de que se ha pasado del pesimismo a
la cautela porque parece que ha pasado lo más du-
ro. Se tiende a la normalidad y a la seguridad por
aquello de que no hay crisis que tres años dure.
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