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La tribuna Diario
de

Citas

Tomás
Gómez.

�Miguel Sebastián, ministro de
Industria, Turismo y Comercio:
«El Plan 2000-E sirve para
incrementar ventas de coches
en un momento de crisis».

�Mariano Rajoy, presidente del
PP:«El PNV va a ser

corresponsable de la política
económica del Gobierno».

�José Blanco, vicesecretario
general del PSOE y ministro
de Fomento:«Rato es una
persona que siempre está ahí
esperando a que el señor

Rajoy se la pegue para poder
sustituirlo».

�Tomás Gómez, secretario
general del PSM-PSOE:
«Madrid, Valencia y Balears
forman el eje de la corrupción
por culpa del PP».

Seixanta anys de Partit Comunista
ctubre conté una
efemèride que
s’ha de recordar.
És bo de recordar,
per tal de no cau-

re en la trampa d’oblidar en
veure llumets de colors, pa-
perets que cauen del cel i mu-

siqueta de festa. N’hi ha que volen que obli-
deu, perquè protegits per l’oblit fan el negoci;
i n’hi ha que volem que recordeu, i no en fem
cap negoci. Xina va presentar imatge d’un
país civilitzat durant els Jocs Olímpics de Pe-
quín, però és un país xop de sang. A la Fira
del Llibre de Frankfurt de 2009, Xina va pre-
sentar imatge d’un país amb llibertat de
premsa, imatge d’un país on hi ha intel·lec-
tuals que escriuen coses reveladores, però la
realitat és la mateixa: és un país xop de sang
on la paraula dissident és perseguida fins la
mort.

La guerra civil xinesa va terminar amb la
derrota de Chiang Kai-shek i l’assumpció al
poder del Partit Comunista Xinès, que va
proclamar la República Popular de Xina, a
l’octubre de 1949. D’això fa 60 anys, i avui el
Partit Comunista continua governant el país.
Per saber què va passar durant aquests 60
anys tan sols hi ha dues alternatives: la versió
oficial del Partit Comunista, que aplica desde
sempre una duríssima restricció a la llibertat
de pensament, d’expressió i de premsa. O la
versió de la realitat, explicada per les perso-
nes que van aconseguir d’escapar a la perse-
cució del Partit.

Hi ha un periòdic xinès que es projecta al
món «mostrant sense barreres la veritable Xi-
na», i ho fa amb la llibertat de paraula que
només permet l’exili. Tot va començar quan
un conjunt de periodistes es va proposar d’in-
formar amb la veritat dels fets i no pas amb la
versió oficial, i amb aquest argument va nài-
xer el periòdic Da Ji Yuan. A poc de co-
mençar, els periodistes van patir persecució i
mort.

El periòdic, però, no va morir. Va continuar

des de fora de les fronteres xineses, des d’allà
on no arriba la repressiva persecució del Par-
tit. Avui s’edita en 16 idiomes i es distribueix
en 30 països. Una vegada més ha quedat ben
palès que no és possible silenciar les idees. La
veritat trascendeix les persones i els càrrecs.
L’edició en castellà d’aquest diari es diu La
Gran Época, traducció de Da Ji Yuan, i s’edita
a Madrid, dos cops al mes. També hi ha, amb
11 idiomes, la versió digital: www.lagranepo-
ca.es.

L’edició que correspon a la primera quin-
zena d’octubre commemora l’efemèride del
dia 1 d’octubre, data en què el Partit Comu-
nista Xinès va usurpar el
poder, i no va tornar-lo als
xinesos mai més. El diari
explica com s’ho fa el Par-
tit Comunista per mante-
nir-se en el poder, com és
de dura la seva mà. Expli-
ca com el procés de refor-
ma agrària que van ano-
menar «eliminació dels te-
rratinents», en 1950, va
significar una pobresa tan
extrema per a milions de
pagesos que el canibalisme
va ser cosa certa; aquesta pobresa va signifi-
car la mort per almenys un milió de persones
del camp. Explica també que la matança dels
«elements reaccionaris» de 1951 va saldar-se
amb l’execució de dos milions i mig de perso-
nes.

Explica com va ser l’ocupació del Tíbet i la
persecució dels tibetans, que encara són per-
seguits. Explica la veritat de l’anomenada
«revolució cultural», que no ha estat una altra
cosa que la desaparició material de tot reac-
cionari, de tot mal element, de tot intel·lec-
tual, de tot ésser pensant. Les Guàrdies Roges
del Partit mataven famílies senceres amb l’ar-
gument més pueril. Hi havia una forma de
matar bebès tan cruel i salvatge que no goso
d’explicar-la aquí. En 2006 van confirmar-se
les notícies que la venda de certs fiets dels or-

fenats xinesos era per extreure’ls òrgans per a
trasplantament, encara que això representés
la mort del fiet; les fonts parlen de més de
40.000 trasplantaments.

Aquí no hi ha llibertat per pensar, ni estí-
muls per al pensament de llibertat, per saber
la veritat. En un intent per rentar-li la cara a
la repressió intel·lectual, el Partit va autorit-
zar la presència d’Internet a la Xina. El pe-
riòdic denuncia que Google, Yahoo i Micro-
soft van acceptar l’exigència del Partit de mo-
dificar els programes per tal que el Partit
pogués determinar què sí i què no a Internet
per als xinesos. Tot és negoci i en fer negoci

no importen les persones,
no importa si el negoci
contribueix a l’opressió
intel·lectual de milions i
milions de cervells ja opri-
mits.

Aquestes realitats dels
últims 60 anys no són cap
novetat, ja eren prou cone-
gudes. I no sembla que in-
teressin ningú dels qui ara
volen fer grans negocis
amb la Xina. L’edició de la
segona quinzena d’octu-

bre de La Gran Época, que és de la setmana
passada, informa d’un grup de pares que ja
no saben què fer, perquè ningú els fa cas.
Viuen a prop d’una fàbrica de bateries, i prou
que se sap que aquestes fàbriques, si no són
molt curoses, contaminen el medi ambient
fins al punt d’intoxicar els veïns. La fábrica
contamina amb plom, i el plom és força tòxic.

I els pares de gairebé 200 fiets intoxicatas
amb plom protesten i protesten, però la pro-
testa no va trobar més eco, dins la Xina, que
un comentari oficial tot dient-los que caldria
tancar la fàbrica. Però es queden sense feina.
Han d’escollir. Sí, cal escollir, entre els llu-
mets enganyívols de la paraula oficial, o la
veritat dels fets reals, veritat que en ser des-
coberta resulta incòmoda per a pocs, i doloro-
sa per a molts.

O
Jorge Bello

La ruta de
les tapes

i s s a b t e
passat vam
fer la ruta

de les tapes
d’Alaior. Un mal
dia per a començar
el règim que m’ha-
via proposat per

preparar el Nadal. Ens vam tro-
bar uns quants amics i vam tenir
l’argument per anar a fer una
volta per Alaior. Com que al po-
ble no tenim, per sort, un centre
antic atapeït de bars i tavernes,
com passa a molts centres
històrics que s’han especialitzat
en el negoci de les tapes i els
pinxos, hem de fer la volta llarga.
Podem comprovar que la convo-
catòria dels bars té èxit, té èxit
perquè pel carrer hi ha més gent
que passeja un dissabte de
capvespre de tardor qualsevol. Ja
ho he dit en anteriors ocasions: la
vida recreativa i d’oci d’Alaior
viu marcada per l’efecte absorció
que es crea als centres d’oci de
Maó sobre la seva àrea d’influèn-
cia. Aquest efecte queda neutra-
litzat durant l’estiu, que és quan

els pobles poden programar sufi-
cients activitats per a crear al·li-
cients interns, que és quan els
centres d’oci de la costa turística
creen altres costums. Però, quan
l’estiu acaba ja ben acabat, la vida
ciutadana se sol apagar als po-
bles. Per açò és positiu que el sec-
tor es mogui per a encendre el ca-
liu de l’activitat, que creï propos-
tes (com aquesta de les tapes
assequibles) per a donar-nos mo-
tiu d’encontre i passeig. A més,
atrets per l’anunci, podem veure
amics d’altres pobles que venen a
fer el fosquet a Alaior. Avui, es-
cric aquesta reflexió el diumenge,
l’Ultima Hora Menorca destaca una
afirmació de Tuni Allès en l’en-
trevista que li fan: els centres ur-
bans es queden sense comerços.
Després me n’adon que Tuni
Allès és la consellera de comerç.

Josep
Portella Coll

D

Tres en raya
 � ¿Tendrá consecuencias políticas la imputación de Maria Antònia Munar en el ‘caso
Can Domenge’?

Excepcional e imprescindible
FerranAguiló

caba con la teoría de la conspiración
y del pacto de govern que incluía su
inmunidad. Deberemos esperar a sa-
ber de qué la acusa el juez para exi-

gir movimientos a Antich. Dicho esto, y con
la misma excepcionalidad con que se han
decretado amnistías en momentos históri-
cos, pienso que hemos llegado al punto de
exigir un pacto entre partidos para que, por
esta vez, se separe de la política a todos los
imputados. Sé que no es una medida justa,
pues hay inocentes entre los imputados. Pe-
ro es tan excepcional como imprescindible.

Riesgo
Mercè Truyols

l riesgo existe, aunque, probablemente,
no en esta legislatura, dada la lentitud
de los procedimientos judiciales. Ello

dará la oportunidad a la Sra. Munar de reti-
rarse de la política a finales del actual manda-
to sin haber sido encausada. Lo cual puede
haber sido calculado por la propia interesa-
da, cuya trayectoria política apenas se vería
mancillada. De lo contrario, las instituciones
autonómicas sufrirían un descalabro genera-
lizado que reclamaría la disolución del Parla-
ment, aumentando la penuria de los nuevos
pactos, si acaso existieran.

No pasa nada
Miquel Payeras

quí nada tiene consecuencias políticas
serias. Y menos que nada, quedar ba-
jo imputación judicial por presunta

corrupción. Aquí el ser imputado por este
motivo es casi un honor social. Al menos así
hay que deducirlo de la falta de respuesta
ciudadana. ¿Dónde están todos los que se
manifiestan por cualquier cosa ahora que cae
lo que cae y a toneladas? Procuran no estar,
sencillamente. No va con ellos. Lo suyo es co-
brar del erario público, de los políticos, y me-
jor si es de los corruptos. Aquí no pasa nunca
nada.

AEA

Dies d’Alaior


