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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Ha copiado Rosa Estaràs «el modelo Matas» para dimitir y dejar un sustituto?

Coste de oportunidad
Vicente Enguídanos

i la empatía nos permite entender las
decisiones de ambos, la asunción de
responsabilidades públicas debería

comportar más altruismo y sacrificio del
que suele mostrarnos la clase política. Aun-
que Estarás no se esconda en Bruselas, ya
que el alejamiento de su predecesor no le
ha separado del centro de la mirilla policial
y mediática, sólo su reciente falta de salud
y entusiasmo justificarían su precoz retira-
da de la partida, mostrando el as de Bauzá
antes de que todos los tahúres hayan des-
cubierto sus cartas.

Rajoy debe explicarse
FerranAguiló

l saber es acumulativo y Estaràs
aprendió de la fuga de Matas. Ella
también se presentó a unas eleccio-

nes sabiendo que huiría pero lo hizo para
garantizarse sueldo y impunidad. Si ga-
naban, su predecesor tenía pocas ganas
de seguir; ella, ninguna. Él se fue porque
perdió. Ella ganó para irse en una estrate-
gia calculada de la cual, necesariamente,
Rajoy fue cómplice necesario. Debería ex-
plicarse por enviar a Bruselas a quien se
comprometia dirigir el partido delante de
los suyos.

Cansado estarás
Xisco Busquets

a familia Cansado Estarás serán los
beneficiados de la decisión de Rosa.
Cuando Matas huyó a EE.UU. Rosa

dijo: «Me han dejado un buen muerto» Pues
el sobrepeso del muerto le ha destrozado la
tiroides. Y no ha copiado a Matas porque
éste no alegó enfermedad alguna. Ahora la
vida le puede sonreír si la sabe aprovechar.
Los hijos crecen, y si no estás con ellos, pasa
el tiempo y no te enteras. Por tanto, ¡a dis-
frutar de la familia Cansado Estarás, del
magnífico sueldo de eurodiputada y de ser
aforada al máximo nivel! ¡Suerte!
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� Mariano Rajoy, presidente
del PP, sobre la moción de
censura de Benidorm:
«Algo huele a podrido allí».

� Manuel Chaves,
vicepresidente tercero y
ministro de Cooperación

Territorial, sobre la moción
de censura en Benidorm:
«No había más salida que
la expulsión».

� Felipe González, ex
presidente del Gobierno:
«Estamos incubando la

misma basura que nos ha
llevado a esta crisis
financiera».

� Carles Móra, alcalde de
Arenys de Munt: «El
referéndum ya ha
triunfado».

Començament escolar amb violència
omençaren les
classes: enhora-
bona, fiets! Van
començar, però,
i m p re g n a d e s

de violència. El comença-
ment d’aquest curs esco-
lar està marcat pel record

de la Segona Guerra Mundial, que va
començar un setembre de fa 70 anys. Tot
fiet ha de saber què va passar. Aquest
començament d’escola també està mar-
cat per un fet del present que passarà a
la història com una altra vergonya: a
causa del mur, fiets palestins van que-
dar-se sense escola. Tot fiet de Menorca
ha de saber què passa. La vida, és bo
que ho sàpiguen prest, no és sol i platja.

Els llibres d’història m’expliquen que
la Segona Guerra Mundial va començar
la matinada de l’1 de setembre de 1939
amb l’atac d’Alemanya a Polònia. Feia
anys que les relacions entre aquests dos
països eren dolentes. Alemanya havia
hipertrofiat l’esperit de venjança, per la
derrota patida a la Primera Guerra
Mundial, per justificar un expansionis-
me sense límits, que de fet ja havia co-
mençat abans de la guerra. En efecte,
entre octubre de 1938 i març de 1939,
Alemanya va annexionar-se tot el terri-
tori de Txecoslovàquia, al costat de
Polònia: en va agafar una part petita
amb argúcies diplomàtiques, enganyí-
voles; la resta la va agafar sense permís,
i sense lluita, però.

Sis dies abans de començar la guerra,
alemanys i russos (Hitler i Stalin:
Ribbentrop i Molotov) anunciaven que
havien signat un acord de no agressió
mútua. L’acord va sorprendre tothom
perquè fins llavors eren adversaris, dic-
tadors d’ideologia força diferent. També

van acordar, en secret però, que la Unió
Soviètica atacaria Polònia, i per la banda
contrària, a poc de començar l’atac
d’Alemanya. L’acord va resultar útil per
conquistar Polònia en poc menys d’un
mes, però amagava traïció: temps des-
prés, avançada la guerra, Alemanya va
atacar Rússia per conquistar-la. La cam-
panya russa va ser de les més terribles i
despietades que recorda la humanitat; la
venjança russa, tot seguit, no va
tenir misericòrdia.

Encara que Polònia estava pre-
parada, el desastre era inevitable
perquè Alemanya, força més po-
derosa, va atacar des d’un costat,
i 17 dies després, l’exèrcit rus va
atacar des de l’altre costat.
Polònia tenia signat un acord de
protecció amb la Gran Bretanya, i
aquest país i França van declarar-
li la guerra a Alemanya, dos dies
després de començada, el 3 de se-
tembre.

En acabar la Primera Guerra
Mundial, una part petita del te-
rritori alemany va passar a
Polònia. La venjança germànica,
durant la Segona Guerra Mun-
dial, va assolir proporcions apo-
calíptiques. Durant el conflicte,
va morir un polac de cada sis, fou
exterminada la comunitat jueva més
pròspera d’Europa i els camps nazis
d’extermini en territori polac van supe-
rar tot l’horror imaginable: Aushwitz,
Treblinka, etc. El patiment del poble po-
lac va assolir quotes altíssimes, i conti-
nuaria després de la guerra a causa de la
dominació soviètica. Proposo llegir més
història, proposo conèixer versions i
més versions d’un mateix fet per saber
on és la veritat.

També hi ha expansionisme a la
història de l’Estat d’Israel, que es va
proclamar oficialment en 1948, després
de Nacions Unides recomanar la parti-
ció del mandat britànic de Palestina i
donar-li més de la meitat del territori als
jueus, que ja hi vivien. A vint anys de la
caiguda del mur de Berlín, una altre
mur s’alça majestuós i amenaçador. Si el
mur de Berlín es va convertir en el sím-

bol de la vergonya, en el símptoma de la
incapacitat per al diàleg i la concòrdia,
el mur de Cisjordània ara el supera àm-
pliament.

Segons l’article que Juan Gelman
(www.pagina12.com.ar) va publicar
diumenge passat, el mur ha deixat fiets
palestins sense escola: els fiets queden
d’una banda del mur, l’escola queda en
l’altra. El mur no separa territori israelià
de territori palestí (sí separa, però, israe-

lians de palestins), sinó que s’està cons-
truint, en la major part del seu trajecte,
en territori de Cisjordània. És a dir, amb
el mur, el país poderós li agafa territori
al país més petit, sense demanar-li per-
mís ni atendre les peticions internacio-
nals de respectar el dret internacional, ni
les peticions del sentit comú, ni els crits
de socors. No hi ha pau, i no sembla que
el mur pugui dur-los la pau.

El mur de Berlín tenia 155
quilòmetres, el de Cisjordània
en tindrà més de 700. El de Ber-
lín tenia una alçada mitjana de
poc més de tres metres, el de
Cisjordània arribarà fins als
vuit; hi tindrà controls elec-
trònics, i torres de vigilància
amb sentinella. Per tal que els
fiets no vagin a escola, entre
d’altres motius. La raó oficial
del mur és evitar els atacs te-
rroristes. A l’altre costat del pa-
ís, 30 fiets de Gaza, malalts, es-
peren que l’avió d’una ONG
els dugui a Espanya per rebre
tractament mèdic. A Gaza
viuen milió i mig de persones,
ofegades per un setge de ferro
que Israel els aplica per terra,
aire i mar. Hi ha constància de
dones que van morir a la fron-

tera tot esperant el permís per sortir de
Gaza i poder rebre atenció mèdica més
enllà de la zona assetjada. Els hospitals
de Gaza fan crits de socors.

Han començat les escoles a Balears,
avui comencen a Catalunya: tan de bo
en sigui la pau l’assignatura més impor-
tant per estudiar i per practicar. Encara
que Pablo Picasso hagi dibuixat la seva
famosa colometa de la pau un Dia dels
Sants Innocents, el de 1961.

C
Jorge Bello
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