
Ultima Hora Menorca/Lunes, 12 de octubre de 2009 17

La tribuna

Tres en raya
 � ¿Debería Rajoy reconocer que con la trama Gürtel se financió irregularmente el PP y obrar en consecuencia?

Eso nunca
FerranAguiló

so nunca. Reconocer esta obviedad supondría un
ejercicio de hipocresía tan grande como negarla.
Porque, qué validez tendría todo lo hecho con di-

nero corrupto. Empezando por las campañas electorales
–que nadie puede creerse que cuesten lo que dicen e hi-
pócritamente auditan– y acabando por locales e infraes-
tructuras orgánicas. Eso, por no hablar del problema más
grave: qué rigor tienen las concesiones de gobiernos cu-
yos partidos suman comisiones. Cómo pedir confianza a
quien ha estafado en nombre del partido.

Hora de actuar
Miquel Payeras

ariano Rajoy no tiene más remedio que actuar
para salvaguardar las posibilidades electorales
que las encuestas le auguran, o la trama Gürtel

se las podría comprometer. Diferente es que reconozca fi-
nanciación irregular del partido. No la reconoció en su
día –y clara que estaba– el PSOE, así que es improbable
ahora la sinceridad en el PP. Pero algo tendrá que hacer.
No puede limitarse a ese comunicado –diciendo que será
«firme y contundente»– que ha emitido. Es hora de ac-
tuar.

Saltar al ruedo
Javier Coromina

ualquier cosa menos mirar al tendido. Debe-
ría echarse a la arena y reconocer (o negar, si
así lo piensa de verdad) que el ‘caso Gürtel’

no se lo ha sacado de la manga la oposición, ni los
medios de difusión. Crudo se le presenta el panora-
ma si sigue con esa apatía y esa abulia que está
mostrando ante las circunstancias. ¿Que le crecen
los enanos? Quizás, pero un líder debe saber afron-
tar y dar la vuelta a cualquier circunstancia desfa-
vorable.

CME

Diario
de

Citas

José
Bono.

� José Bono, presidente del
Congreso de los Diputados:
«El cristianismo es un buen
camino para reformar el
socialismo».

� Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad y Política Social,

sobre la gripe A: «Vacunas
tenemos de sobra».

� José Luis Peñas,
denunciante del ‘caso
Gürtel’: «Puede parecer una
vendetta, pero estoy aquí
por convencimiento propio,

porque es lo tenía que
hacer».

� Cayo Lara, coordinador
general de IU, sobre el ‘caso
Gürtel’: «Una alternativa
corrupta puede ser el
preludio del berlusconismo».

Mercedes, Herta, Pilar, Sofia i Letízia
quests dies són
dies de dones,
les dones són
protagonistes. I

en afirmar això haig de de-
manar-vos disculpes per-
què l’afirmació precedent
fa un cert olor de masclis-

me. Afirmar que aquests dies, només
aquests, són dies de dona és una afirmació
que fa pudor de masclisme perquè sembla
que la resta de dies no fossin dies de dona.
I ho són. Cada dia, tot dia és dia de dona,
cada dia les dones agafen el protagonisme
del que passa i la responsabilitat del que
no passa. És un protagonisme discret, ma-
ternal, que no necessita usar la força ni
muntar un espectacle per lluir la raó.

Encara que el protagonisme femení és
quotidià, vull ressaltar dues protagonistes
femenines que en aquests dies ens recor-
den el valor de la veritat, el valor de la pa-
raula escrita, el valor de la paraula canta-
da. Ens recorden que la paraula continua
sent una eina poderosa per defensar els
peixos petits de la barbàrie dels peixos
grossos. Una eina poderosa per comunicar
i ensenyar. Per tal que tothom sàpiga això
que els peixos grossos s’han empassat,
això que amaguen al darrere d’un escut
resistent però alhora fràgil: la immunitat
del poder, de la posició; la immunitat de
la casa aïllada i protegida, la immunitat
del tràmit que no progressa, de la recla-
mació que acaba al calaix, del discurs buit,
la immunitat del càrrec, la protecció de la
cadira.

La setmana passada va morir Mercedes
Sosa, la veu gran d’Amèrica del Sud, la
veu dels que no tenen veu a Sud-amèrica,
que són molts. Voluminosa i de veu ge-
gantina, durant anys va cantar les cançons
sud-americanes de sempre, que són
cançons universals, i les cançons amb les
quals denunciava situacions inaccepta-
bles, que també són cançons universals.
Nascuda argentina, va patir persecució i
menyspreu al país
natal, i en d’altres
països també. Va
haver de fugir, però
va morir en la terra
natal. Va ser perso-
na necessària, avui
és un record neces-
sari, i un exemple.

El Premi Nobel
de Literatura ha es-
tat per a Herta
Müller, romanesa,
encara que amb
sang alemanya. Premiada per «descriure,
amb la densitat de la poesia i la sinceritat
de la prosa, l’univers dels desposseïts»,
Herta també va haver de patir persecució
i menyspreu al país natal, i va haver de
fugir.

En aquest context de dones més que ex-
traordinàries, que arriben més enllà de la
condició extraordinària, pròpia de la do-
na, en aquest context de dones de valentia
exemplar, de veu poderosa per escriure i
per cantar la veritat, no trobo la manera
d’encaixar el nom de Pilar, més relacionat

amb el color caqui de l’uniforme militar
que no pas amb el color blau cel, que és el
color de la llibertat. Avui és dia militar, no
hi ha més remei, serà com la grip, que tots
l’haurem de passar. Però no puc passar de
ressaltar que avui, 12 d’octubre, dia im-
pregnat de verd militar, és dos dies des-
prés del 10 d’octubre, dia universal per a
reflexionar sobre la pena de mort, que
també está impregnada de verd militar.

Tampoc aquí no
puc encaixar un
pensament cohe-
rent perquè aquí
també regna la in-
coherència, la para-
doxa, la vergonya.
Moltes veus s’alcen
en contra de la pe-
na de mort, i citen
exemples terribles,
que provoquen cal-
freds, com ara els
casos de lapidació.

Ben fet: cal que s’alcin moltes veus, i mol-
tes mans si fos necessari, en contra de la
pena de mort. Només jo demano que si-
guin coherents. Perquè hi ha una in-
coherència: les veus que s’alcen contra la
pena de mort fan referència, sobre tot, a la
pena de mort que s’aplica en països po-
bres i poc desenvolupats com ara Pakistan
o Indonèsia. És fàcil clamar contra el feble.
Les mateixes veus, en canvi, no diuen gai-
re cosa de la pena de mort en Aràbia Sau-
dita.

La pena de mort en Aràbia Saudita

s’aplica de manera pública, a la vista de
tothom, i és per decapitació. Poques veus
clamen en contra d’aquesta barbàrie per-
què els bàrbars no són aquí pobres del de-
sert sinó rics del petroli. Llavors la valen-
tia cau en picat, i resulta més atractiu con-
servar barata la gasolina, feta amb petroli
saudita, que preocupar-se per una dona
que perd el cap, en públic, perquè va ena-
morar-se d’un home diferent d’aquell que
li havien designat. Aràbia Saudita és un
país on el masclisme assoleix un nivell al-
tísim, que és paral·lel al nivell de poder
econòmic.

No sé si és necessari anar-se’n tan lluny
per trobar masclisme institucional. Aquí
mateix, i sobre tot últimament, que sembla
Menorca preocupada per la imatge de la
monarquia espanyola. I pensava: quin pa-
per més secundari, més marginal, més ac-
cessori, més ornamental, és el que desen-
volupen Sofia i Letízia. Son esposes en si-
tuació secundària en relació a l’espòs. I
l’espòs no ha fet cap cosa meritòria per
assumir un paper preferent. Sofia i Letízia
són exemples de dones subjectes al poder
de l’espòs, i d’això se’n diu masclisme.
Res de valentia, cap paraula que defensi
els drets dels que no van nàixer amb tanta
sort. Calla, i te n’aprofites. No és el cas de
Mercedes Sosa, ni és el cas de Herta
Müller. Menorca ha de reflexionar, i deci-
dir si accepta la paraula masclisme (de
mascle), o si més aviat prefereix la paraula
matxisme, de matxo, és a dir, mul.

(*) Metge
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Cartas alDirector
Un record per a Sebastià Florit
Olives

El més sentit condol i el record d’una
persona de tracte exquisit, amable, i servi-
cial , ens fa sentir orfes, en aquesta tasca
de donar vida a diferents personatges tal
com ell sabia fer damunt les taules. Més la

seva tasca haurà deixat empremta perquè
noves generacions prenguin les seves ac-
cions com a model de generositat d’una
persona que treballà per els demès.

JOSEP Mª MOMPÓ SALLENT DIRECTOR GRUP DE
TEATRE CENTRE

DEMOCRÀTIC DE CIUTADELLA

Gent de 69 (II)
Per aquest divendres dia 16 ja som cin-

quanta d’apuntats, animar-vos a augmen-
tar la llista fins el nombre màgic del
seixanta-nou. Recordau que es una festa al
Restaurant Ses Salines per tots aquells que
complim enguany quaranta anys i perquè

no, els seus amics també poden venir, el
preu és de 25 euros. Per donar-vos més in-
formació referent a la festa hi ha el mòbil
655 813 507 o l’adreça electrònica gent-
del69@gmail.com, ànim i fins divendres!

JOSEP LLUIS MARTÍ I OLIVER


