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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Tienen los ciudadanos motivos para sentirse engañados cuando se les dice ahora que la
clase media soportará el alza de los impuestos y que la subida no será temporal?

Tapar agujeros
Juan Franch Fluxà

sta reforma impositiva tan sólo agra-
vará una crisis que se solucionaría con
más empleo y mayor consumo interno.

Es obvio que la subida afectará a todos los
ciudadanos; el Gobierno no puede mandar
mensajes contradictorios ni confundir a la
población con proclamas ciertamente propa-
gandísticas. Las economías familiares pue-
den prepararse para cubrirle las espaldas al
Estado. Zapatero pide ahora solidaridad con
el despilfarro que han permitido nuestros po-
líticos y que debió vaticinarse antes de adop-
tar una medida tan dura para los bolsillos.

Motivos para dudar
Vicente Enguídanos

ólo ha trascurrido año y medio desde
que el candidato socialista, apoyado
en «la fortaleza y solidez de nuestra

economía», fijaba como objetivo el pleno
empleo y prometía una bajada de la carga
tributaria. De entonces ahora, es difícil en-
contrar una previsión o un compromiso del
Presidente que se haya cumplido, lo que ha
refutado el lema de su campaña electoral y
le ha hecho acreedor de adjetivos como ig-
norante, cínico, errático o mentiroso. Al me-
nos, hace un lustro no era lo que nos mere-
cíamos.

Sin excusa
Bernardo José Mora

erdonen que se lo diga de una manera
tan ruda, pero si de verdad ustedes se
sienten engañados por el hecho de que

al final la subida de los impuestos les va a
afectar directamente es porque son, como mí-
nimo, un poco ilusos. A estas alturas debe-
rían saber ya que quien carga normalmente
con el peso de la fiscalidad son siempre las
pobres clases medias. Y si no lo sabían tam-
poco tienen excusa: el solo hecho de que Za-
patero afirmara lo contrario debería haberlos
puesto sobre la pista. A ver si aprenden de
una vez.

PSE

Una orella gegant, quina bona idea!
ergonya majúscu-
la, símbol de la
prepotència i de
l’esperit dictatorial,

el grup conegut com G8 ja no
existeix. Sembla una bona no-
tícia perquè era un grup de
poderosos que miraven d’en-

grandir encara més les persones que viuen a
dalt, tot explotant encara més les persones
que viuen a la part baixa. Ningú s’espanti, les
coses són així, no me les invento, proposo de
fer-hi una mica de memòria, i reflexionar so-
bre la branca infantil i juvenil del G8, que es
diu J8.

El G8 és un grup de vuit països poderosos,
res més. No són els vuit més rics del món, ni
els més desenvolupats, ni els més poblats, ni
són els vuit països que tenen la millor sanitat
ni els països que controlen millor les malal-
ties infeccioses, la desnutrució infantil o la
sida. Són, amb pública prepotència, els vuit
més poderosos, els vuit que tenen més poder
polític, econòmic i militar del món. Aquí no
hi ha arguments, ni raons intel·ligents: només
hi val la raó de la força, la força del poder po-
lític i militar.

Res del que diuen és vinculant, res té valor
legal, perquè el grup no té reconeixment le-
gal. Però de papers, no en necessiten cap: al
Fons Monetari Internacional i al Banc Mun-
dial, els membres del G8 representen el 44%
dels vots. Davant l’Organització Mundial del
Comerç actuan en massa. Dels cinc membres
permanent (amb dret a veto) del Consell de
Seguretat de Nacions Unides, quatre són del
G8 (però ni Estats Units, ni Rússia ni Xina es-
tan sota l’autoritat de la Cort Internacional de
Justícia de La Haya, de Nacions Unides).

Les deliberacions del G8 són secretes; tam-
bé ho són, amb alguna excepció, els docu-
ments de preparació per a cada reunió. L’únic
que es fa públic és la declaració final de cada
reunió, que sol fer alguna menció ambigua a
la pobresa del món o a la voluntat de lluitar
contra infeccions com ara la sida o la malària.

Però les deliberacions del G8 apunten cap a
una altra banda: afirmen i confirmen les bon-
dats de la globalització, de la precarietat labo-
ral, del liberalisme comercial i financer. Els
països del G8 són Alemanya, Canadà, Estats
Units, França, Itàlia, Japó, Regne Unit i Rús-
sia.

L’esperit de prepotència del G8 era cosa
tan escandalosa que van haver d’inventar el
G20. Aquest grup està format pels mateixos
del G8 més onze països considerats emer-
gents, i la Unió Europea. Aquests onze països
emergents són Aràbia Saudita, Argentina,
Austràlia, Brasil, Xina, Índia, Indonèsia,

Mèxic, República de Corea, Sud-àfrica i Tur-
quia. S’ha d’observar que el G20 considera
emergents per igual a països tan diferents
com ara Aràbia Saudita (país força ric, on no
hi ha respecte per les dones) i l’Índia, un país
pobre amb una mortalitat maternoinfantil al-
tísima. I que al G20 va entrar la Unió Europea
quan ja hi eren els tres països europeus del
G8, la qual cosa fa pensar que aquests tres no
estaven considerats una part d’Europa.

D’això, se’n diu gatopardisme, un mètodo
força utilitzat, fins i tot a Menorca, per fer
veure que les coses canvien en sentit positiu.
Es tracta de canviar alguna cosa per tal que

res no canviï. I és això el que està passant: del
G8 al G20 només hi ha diferències quant al
nombre de cadires que són necessàries per a
cada reunió, però és prou evident que el po-
der real no está ni en Argentina ni en In-
donèsia, sinó que continua a les mans dels
vuit països originaris.

Hi ha una esperança, però: el J8, que
s’identifiquen amb la imatge d’una orella ge-
gantina. Quina idea més bona, identificar-se
amb això que li falta a l’altre! Al costat del
G8, des del 2005 existeix el J8. És la reunió
dels fiets i joves dels països del G8, i l’objec-
tiu és fer-los arribar, als poderosos del G8,
l’opinió dels més joves dels mateixos països.
Però cada cop hi ha més mans que s’alcen per
demanar la paraula: a l’última reunió del J8,
paral·lela a la del G8, també hi van participar
joves de Brasil, Xina, Egipte, Índia, Mèxic i
Sud-àfrica. Les qüestions que van fer-los arri-
bar, als poderosos del G8, han estat quatre: el
canvi climàtic, el subdesenvolupament a
l’Àfrica, els drets de la infància en el context
de la crisi econòmica actual, i l’educació de
tots els fiets del món. Una orella gegant, qui-
na bona idea!

Els joves del J8 acaban de demostrar que
parlar amb veu alta i clara, que dir la veritat, i
cridar-la si fos necessari, continua que és una
eina útil. En efecte, la paraula jove de cinc
dels països afegits a l’última reunió del J8
(Brasil, Xina, Índia, Mèxic i Sud-àfrica) va
aconseguir que aquests cinc països, a la reu-
nió següent, ja estiguessin oficialment dins
del G20. Espanya només és una convidada
per compromís. Cal parar atención: obrir la
boca, cridar, escriure als periòdics, cantar una
cançó, editar llibres, distribuir paperetes i fins
i tot llançar pedres a la comitiva oficial, resul-
ten eines útiles i efectives quan el diàleg que-
da unilateralment tallat. Prou clar que s’ha
vist això a Pittsburgh, la semana passada. La
força només és a la veritat. Per aquest motiu
intento d’arribar més lluny amb aquestes
ratlles, fins al conjunt balear, però encara no
ho he aconseguit, no sé què passa.

V
Jlorge
Bello

Sebastià Florit
ns ha deixat
en Sebastià
Florit. Ho
ha fet per

sorpresa de molts
dels seus conciu-
tadans. Ha con-
clòs una llarga

trajectòria de servei al poble, de
feina per a la comunitat. Una fei-
na que tenia moltes cares, molts
fronts. En primer lloc, el polític,
com a dirigent del Partit Popular
a Alaior i com a regidor a
l’Ajuntament, en el qual, entre
altres coses, va tenir la responsa-
bilitat de l’àrea de cultura i edu-
cació. Jo no el vaig conèixer en la
seva faceta de regidor, hi vaig
entrar quan ell ja havia sortit,
però em conten que era un ex-
cel·lent portaveu i que portava
els debats de forma rigorosa,
sense perdre mai les bones for-
mes que el caracteritzaven. En
Sebastià no només es va aproxi-
mar a la cultura des de l’admi-
nistració, sinó des de la pròpia
activitat cultural. Ho va fer com
a membre del grup artístic de La

Salle, on va poder desenvolupar
la seva afició al teatre. Ho va fer
també com a president del Cen-
tre Cultural d’Alaior, càrrec en el
que va substituir, si no record
malament, al seu gran amic,
Onofre Pons Quintana. En els
darrers anys, la relació amb en
Sebastià van ser per mor
d’aquesta relació entre Ajunta-
ment i Centre Cultural. En tot
moment van ser cordials i positi-
ves, també en la darrera empen-
ta per a poder invertir en la mi-
llora de la sala. Dalt la Sala, a la
Salle, al Centre Cultural, i en
molts altres àmbits de la vida
ciutadana, en Sebastià Florit ha
estat un home que ha volgut
aportar el seu esforç a la millora
d’Alaior, des de la voluntat de
contribuir, des de l’altruisme,
des del convenciment que la vi-
da d’un poble és allò que volen
els seus ciutadans. Així el recor-
daré.

Josep
Portella Coll
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Dies d’Alaior

Diario
de

Citas

Alberto Ruiz-
Gallardón.

� José Manuel Durao Barroso,
presidente de la Comisión
Europea: «El mensaje de hoy
es simple: gracias, Irlanda».

� José Montilla, presidente de
la Generalitat de Catalunya:
«Las palabras que no se

traducen en hechos se
pueden volver en contra de
quien las dice».

� Esteban González Pons,
vicesecretario de
Comunicación del PP:
«80.000 parados en

septiembre son motivo
suficiente para pedir
perdón».

� Alberto Ruiz-Gallardón,
alcalde de Madrid: «La
candidatura, será cosa de
debate en 2011».


