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La tribuna

El Centre de Salut
d’Alaior

quests dies s’ha
motivat una certa
controvèrsia sobre
si es farà o no es

farà el nou centre de sa-
lut, a Alaior. La polèmica
ve motivada pel fet que
el Govern encara no dis-
posa del solar necessari

per a projectar les obres, i si no té el so-
lar és perquè la seva disponibilitat està
pendent de l’aprovació del nou Pla Ge-
neral d’Alaior, cosa que succeirà en el
pròxim mes de desembre. Segurament,
quan els pressupostos de la Comunitat
entrin en vigor, la conselleria de Sanitat
ja estarà en disposició d’ocupar la par-
cel·la que cedirà l’Ajuntament. O sigui
que la controvèrsia actual acabarà com
ha d’acabar. I ja em sembla estranya,
aquesta controvèrsia. De fet, si la conse-
lleria no hagués anunciat la construcció
del nou centre de salut no s’hauria ni
originat. Dic açò perquè fins que no es
va fer aquest anunci, ningú no havia
qüestionat obertament la insuficiència

de l’actual centre i la conveniència d’in-
vertir alguns milions d’euros en un de
nou, més gran. Naturalment, des del
moment que es diu que se’n farà un de
més gran i més nou, el present queda
automàticament petit i vell. Les coses
són així. Si la conselleria ha decidit que
la inversió prioritària a Menorca és el
nou centre de salut d’Alaior, des de
l’Ajuntament només podem fer que
ajudar a que sigui factible el més aviat
possible, ja que el resultat serà la millo-
ra de l’atenció de la salut dels nostres
conciutadans.

D’altra banda, amb la creació del nou
centre s’alliberarà l’actual edifici, que
passarà a ser una nova infraestructura
municipal al servei de les necessitats
del nostre poble. Supòs que a partir
d’ara es faran públiques idees i propos-
tes dels nous usos des Banyer. Què tro-
beu, si entre altres utilitats, es conver-
teix en la nova escola municipal de mú-
sica?

Enrique
Arias Vega

A

Dies d’Alaior

D’altres murs han de caure
cabada la festa,
apagada la músi-
ca i tancats els
llums de colors,
vagi cadascú a

casa seva, que fa fred i
plou, no sigui cas d’agafar
la grip. Hi eren gairebé tots,
dilluns passat a la porta de

Brandeburg, amb la boca plena de paraules
de llibertat, paraules d’alliberament, parau-
les d’un món més just, igual per a tots. Vint
anys després de la caiguda del mur de Ber-
lín (un mur que ha estat símptoma de la raó
fonamentada en la força militar, políti-
ca i econòmica), ningú semblava re-
cordar que una mica més enllà, a Is-
rael, hi ha un altre mur, gros i vigorós.
Resulta com a mínim urticant veure
que aquí fan festa per un mur ende-
rrocat i allà en construeixen un altre.

Són bons alumnes: tal vegada
aquest és l’argument que permet d’en-
tendre actituds tan paradoxals. És pre-
vist que durant aquest mes de novem-
bre comenci la sisena edició del màster
‘Marketing político: estratègia y comunica-
ción política’, que organitza la Universitat
Autònoma de Barcelona i que costa quatre
mil cinc-cents euros. Com a requisit d’entra-
da es demana que el candidat tingui un títol
universitari, el que sigui, però si no en té
cap, n’hi haurà prou amb tenir experiència
política. Sembla, per tant, que la política no
és cosa de tenir raó, sinó de tenir una es-
tratègia. I en considerar que gairebé ningú
diu gairebé res sobre l’altre mur, el de Cis-
jordània, i ja m’imagino per què, jo també
tanco la boca, que també puc fer de bon
alumne. I agafo les monedes que em donen
per comprar-me un gelat, i això no és una
bona raó, sinó una bona estratègia.

Amb la boca tancada, mans a les butxa-
ques, bon fiet, bon fiet… surto a caminar, tal
vegada trobaré prest on comprar el gelat.

Tot caminant penso com és de fàcil, i de fo-
togènic, parlar en públic i en llibertat, d’un
món més lliure i més just, i no escoltar més
que les pròpies paraules. Però alhora penso
com és de difícil parlar del mateix món, més
just i més lliure, des de l’altra banda del
mur, i aquí ningú sembla voler escoltar
aquestes paraules, que tal vegada no són
tan polides. No és cosa de tenir raó, sinó de
tenir estratègia, i poder, i càrrec, prou evi-
dent que ho va deixar la tendra cerimònia
de Berlín de dilluns passat.

Però d’ençà d’aquesta cerimònia, plujosa,
moltes veus s’alcen per aprofitar l’avinente-

sa i recordar que hi ha murs per aquí i per
allà, i que són murs impossibles de passar,
són murs socials i econòmics. Provocats, per
tant, per una política que fuig de la raó i
s’amaga sota el paraigües de l’estratègia de
la foto i del discurs que no admet pregunta,
és l’estratègia del monòleg, de la campanya
de sensibilització, del missatge mil vegades
repetit, fins i tot dels interessos personals.
És la cançó de sempre, fins quan ens caldrà
d’escoltar-la?

Encara tenia les monedes per al gelat, són
el preu per tancar la boca. Estic segur que
molts, a Berlín, dilluns al vespre, en tornar-li
l’abric i el paraigües al senyor de l’organit-
zació, van prendre un gelat. Però estic igual-
ment segur que aquest gelat els va caure
malament, va provocar-los la desagradable
sensació de la nàusea, basques per haver si-
lenciat, aixafades per la magnífica música

alemanya, les moltes veus que els reclamen
un abric i un paraigües, i les llums de la ve-
ritat.

I amb aquestes cavil·lacions caminava tot
buscant la gelateria: havia de comprar-me el
gelat. Però vaig tenir sort, i vaig trobar una
llibreria, i vaig entrar-hi, i vaig comprar un
llibre, i el vaig pagar amb les monedes del
gelat, i en sortir vaig adonar-me que ja no
tenia la boca tancada.

La boca tancada, pagada amb un gelat o
tancada a causa de la por a perdre la vida, la
família, la feina, la reputació, és un mur.
Vaig comprar «Escrits des de la presó», edi-

tat pel Pen Club català amb el su-
port de la Generalitat de Catalunya.
El libre és un recull de documents
(cartes, notes, crides) escrits per per-
sones privades, sense raó ni justícia,
de llibertat. Van ser empressonats
per defensar una idea, per rebutjar
les monedes per al gelat. Són perso-
nes emmordassades per haver obert
la boca. Al costat de gegants com
Alexandr Solzhenitsyn (des del Gu-

lag), de Primo Levi (Auschwitz), Václav Ha-
vel (Checoslovaquia), Ángel Cuadra (Cuba),
al llibre hi ha catalans universals com Joa-
quim Amat-Piniella (Mauthausen), Manuel
Carrasco i Formiguera (presó de Burgos) o
Josep Huertas Claveria. Entreu a www.pen-
catala.cat i trobareu la veu sorollosa, i musi-
cal com la veu d’un fiet, d’un mur que cau.

Perquè per cada boca que un gelat tanca,
mil boques s’obren per explicar la veritat
del gelat. La boca tancada és un mur que ha
de caure. I en caure farà caure també el mur
de les orelles tancades. Avui comença a Me-
norca la vacunació contra la grip A, destina-
da només a les persones considerades de
risc. Al voltant d’aquesta vacuna, tot ha
anat de manera ràpida i efectiva. Tan de bo
tot fos tan fàcil! Quan no ho és, a l’ínsula i a
la península, penso que encara n’hi ha que
mengen massa gelats.

A
Jorge Bello

Diario
de

Citas

Esperanza
Aguirre.

� José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del
Gobierno: «Se puede salir
(de la crisis) un trimestre
antes, o un trimestre
después».

� Mariano Rajoy, presidente

del PP: «Tengo bastante
entereza para aguantar lo
que me echen».

� Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad
de Madrid: «Viva
Catalunya y viva España».

� Francisco Camps,
presidente de la Comunidad
Valenciana: «Sigo a pie de
obra dando lo mejor».

� Rafa Nadal, tenista: «He
terminado el torneo mejor
de cómo empecé».

Tres en raya
 � ¿Constituye una injerencia en los asuntos políticos la afirmación de los obispos de
que los «católicos que respaldan la ley del aborto estarán en pecado»?

La digestión
José María Carbonero Malberti

uchos ciudadanos agradecería-
mos a los obispos que orienta-
sen sus sermones a los fieles y

lo hiciesen en privado, habida cuenta
que nada es tan personal como las creen-
cias. Además, bueno sería que templa-
sen su ira: tanta furia suele provocar
trastornos digestivos que a veces se ma-
nifiestan en mal momento. Así que des-
de el púlpito lo que quieran, que en su
casa están, pero en la calle les exigimos
el mismo respeto que los demás guarda-
mos desde siglos hacia ellos, y eso que
no agotados nos tienen con sus apocalíp-
ticos mensajes.

Contransentido ético
Antonio Pérez Ramos

ontra el derecho a la vida no hay vo-
to de partido que valga, pues se esta-
ría entonces ante una enorme herida

en la conciencia social y moral de nuestro
pueblo, de raíces cristianas. Así lo han pues-
to de manifiesto recientemente millares de
españoles en sus manifestaciones públicas
contra el aborto. Sin que quepa ningún tipo
de negociación en su contra. Ni rebajas. Pues
no casarían con los derechos fundamentales.
De ahí la obviedad de que los obispos espa-
ñoles hayan hecho llegar a quienes nos re-
presentan en las Cortes su voz de denuncia,
con independencia del color político de sus
Señorías.

Una de dos
Neus Canyelles

eniendo en cuenta que la Iglesia lle-
va toda la vida metiéndose en los
asuntos de la gente, ya no se nos

ocurre ni pensar en injerencias. Por otra
parte, también sabemos cómo son los ca-
tólicos españoles, que hacen lo que les da
la gana con el catolicismo y se lo acomo-
dan a su antojo. Así que en esto del peca-
do (mortal), yo les doy la razón a los obis-
pos, que son los que más saben del tema,
y los católicos que se atengan a las conse-
cuencias. Lo que está claro es que no se
puede ser católico y estar a favor del
aborto.

TCM


