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� Ignacio Fernández Toxo,
secretario general de CCOO:
«La alternativa hay que
buscarla en la otra dirección
y nosotros la tenemos».

� Cándido Méndez, líder de
UGT: «Ahora dicen que la

crisis ha caído del cielo e
intentan recuperar el
pasado a costa de los
trabajadores».

� El Gran Wyoming,
presentador de televisión,
en la manifestación

sindical: «Los empresarios
son los pirómanos que
ahora quieren apagar el
fuego».

� Pep Guardiola, entrenador
del Barcelona: «Xavi me dijo
que era penalti y le creo».

I els fiets quedenmarcats per a tota la vida
inc la sensació, per-
sonal i visceral, que
hi ha hagut apologia
de la guerra: «Les ei-

nes de la guerra tenen un pa-
per que han de jugar en la
preservació de la pau», són
paraules de Barack Obama,

són paraules de l’home més poderós del món,
son paraules que va dir a la cerimònia de re-
bre el Premi Nobel de la Pau. Defensar la gue-
rra com una eina per a la pau i alhora reconèi-
xer als Estats Units com «la única superpotèn-
cia militar del món» és una amenaça, i un
avís. Em sembla entreveure que hi ha quel-
com de greu que pot passar.

Parlava als «ciutadans dels Estats Units i
ciutadans del món» i els va parlar més de la
guerra que de la pau. Argumentar la guerra
com un camí per a la pau és insinuar la torna-
da a temps horribles. També és advertir sobre
el que farà en el futur immediat i sobre què
dirà divendres a la cimera de Copenhaguen.
Parlar de guerres necessàries, i justificar-les,
en el Dia Universal dels Drets Humans i amb
el Nobel de la Pau a la mà, és una actitud
arrogant, i el símptoma d’un esperit bel·licós
més o manco dissimulat, però ben lligat amb
els llaços nadalencs dels cops baixos.

En relació a les guerres modernes, va dir
que «and children scarred», una frase que un
periòdic important va traduir com «y a los ni-
ños les quedan cicatrices» i un altre va traduir
com «y los niños quedan marcados de por vi-
da». Les guerres modernes representen per als
fiets força més que cicatrius o marques. Fiets
soldats, fiets que maten fiets, fietes per al sexe
dels soldats, fiets abandonats, fietes violades,
fiets orfes, fiets sense sostre, fiets amb gana,
fiets que moren de gana, fiets que moren de
sida o de diarrea, fiets que en buscar una sor-
tida troben l’infern de la droga, de la prostitu-
ció i de la delinqüència... tot això és molt més
que tan sols marques o cicatrius. És evident
que va voler atenuar els efectes devastadors
de la guerra per als fiets.

Faig memòria, i abans de cada conflicte
greu trobo un poderós que fa apologia de la
guerra, que justifica l’atac amb l’argument
d’una suposada defensa pròpia. Expressions
com ara «guerra santa» i «guerra justa», dites
a Oslo dijous al matí, ens duen el record de
temps terribles. Les al·lusions que va fer a les
armes nuclears recorden les al·lusions a les ar-
mes de destrucció massiva. Expressions com
ara «la sang dels nostres ciutadans i la fortale-
sa de les nostres forces armades» evoquen re-
cords que provoquen basques. Tinc la sensa-
ció que quelcom de greu pot passar.

Proposo repassar els llibres d’historia per-
què la historia es repeteix, encara que amb les
diferèncis pròpies de cada temps. El discurs
ha estat un intent de manipular l’opinió pú-
blica per justificar accions bèl·liques. El dis-
curs que intenta convèncer amb arguments
que apel·len a la sensibleria i als cops baixos
perd tota credibilitat, i fa desconfiar de la per-
sona que el proclama. Tot va estar calculat, les
paraules i fins i tot els vestits.

Es va presentar vestit amb una curiosa sen-
zillesa, vestit blau i corbata blava, més discret
encara que la resta, que duien corbata de co-
lors. La cerimònia d’entrega d’un Premi No-
bel exigeix vestit d’etiqueta; ell, però, va po-
sar-se l’esmòquing després de la cerimònia, i

per saludar al públic present. El vestit
blau amb corbata blava és símbol del
treballador senzill i humil; l’esmo-
quin negre, en canvi, és símbol del
poder i del triomf. Suposo que dispo-
sa d’assessors d’imatge que també
determinen quins vestits han de dur
la resta de les persones que surten a
la foto.

Vestit amb la senzillesa del dia a
dia, es va presentar a si mateix amb la
mateixa humilitat en dir que «Rebo
aquest honor amb profunda gratitud i
gran humilitat». No prou conforme
amb aquestes paraules, va afegir que
[d’altres] «mereixen aquest honor
molt més que jo» i que «els meus èxits

són petits». I després va dir que una «regla de
vital importància en totes les principals reli-
gions és tractar les altres persones com vol-
dries que et tractessin a tu». Però tot seguit va
dir que «sóc Comandant en Cap d’un exèrcit».

Qui hagi volgut veure-hi un humil guerrer
de la pau, això és precisament el que va veure,
i amb aquesta cobla es va quedar, i ja s’ho tro-
barà, i suposo que molts s’han quedat amb
aquesta imatge. Molts més, però, hauran sa-
but veure-hi un intent per manipular l’opinió
pública del món per tal que accepti la necessi-
tat de les armes per aconseguir la pau. Molts
hi hauran vist un avís. Això no obstant, els
mitjans massius de comunicació van fer-se’n
ressó, en general, d’una manera força discreta,
políticament correcta, sospitosa de pollet que
en previsió de pluja s’amaga sota l’ala de la
mare gallina.

El discurs va acabar tot dient que «podem
comprendre que haurà guerres, i tot i així ens
podem esforçar per aconseguir la pau. Ho po-
dem fer, perquè aquesta és la història del pro-
grés humà. Aquesta és l’esperança de tot el
món, i en aquests moments de desafiaments,
aquesta ha de ser la nostra feina aquí a la Te-
rra. Moltes gràcies».

(*) www.bello.cat
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Pressuposts
questa nit
tenim ses-
s i ó

plenària a l’Ajun-
tament d’Alaior.
D’entre els molts
punts que reuneix
l’ordre del dia des-

taca la votació de la proposta so-
bre els pressupostos municipals
de 2010. Si no vaig errat, serem
el primer Ajuntament que els
aprovarà. La veritat és que els
pressupostos venen marcats per
la crisi econòmica (menors in-
gressos directes), pel maltracte
que reben els Ajuntaments de
l’Estat (retallada d’uns ingressos
esquifits), per les possibles in-
demnitzacions de conflictes que
venen, un del temps del PP i un
altre del temps de la majoria ab-
soluta del PSOE, i pel retard en la
liquidació de les diferents trans-
ferències que han d’arribar del
Consell Insular i del Govern de
les Illes Balears (i que obliguen a
que l’Ajuntament hagi de ser la
caixa d’altres administracions).
Al costat d’aquests condicio-
nants, ens trobem amb la possibi-
litat de realitzar unes majors in-
versions: l’aportació de la Llei de
Barris, el desenvolupament del
segon Pla E, el Pla de Dinamit-
zació Turística i, per altres admi-
nistracions, el Pati de sa Lluna, la
sortida dels pluvials, el nou Cen-
tre de Salut, el centre BIT Menor-
ca, etcètera, la majoria de les
quals s’han de concretar més allà
dels bons anuncis. Les inversions
suposen un alè econòmic per la
ciutat (generació d’activitat) i la
consolidació de les infraestructu-
res bàsiques per a encaminar el
futur. Però, algunes de les inver-
sions també suposen, per a
l’Ajuntament, unes majors des-
peses, despeses de manteniment,
gestió, funcionament... que no es
veuen compensades per cap mi-
llora del finançament general
dels municipis.

Josep
Portella
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Tres en raya
 � ¿Debe el Rey mediar ante el rey Mohamed VI para preservar la vida de la activista saharaui
Aminatu Haidar

El feudalismo
José María Carbonero

as aspiraciones de independencia del
pueblo saharaui han sido siempre corta-
das por Marruecos, cuyo régimen feu-
dal es insensible a cualquier propuesta

que no sea el sometimiento a las injustas leyes
que inspira un reyezuelo tirano al que trata-
mos como hermano. El gesto de la señora
Haidar ha pillado a contrapié a los países oc-
cidentales, que no quieren enemistarse ni pre-
sionar –más allá de lo formal– a un sátrapa
que les resulta especialmente útil, por lo que
cada día que pasa parece que una salida dig-
na está más lejos.

Improcedente
Juan Franch Fluxà

o de Cayo Lara, además de surrealista,
demuestra la falta de coherencia política
de algunos. Volviendo al tema: el rey rei-

na pero no gobierna. Por ello, no le correspon-
de implicarse en una cuestión que pueden so-
lucionar los gobernantes. No estamos ante un
conflicto diplomático, sino ante un problema
político de carácter internacional a resolver
por las instituciones y organizaciones que ac-
túan en este ámbito. Sí debe hacerlo Mohamed
VI, u otros monarcas de su entorno, ya que es-
te drama está desprestigiando el mundo islá-
mico.

Sentido y sensibilidad
Rosa Planas

ualquier iniciativa es buena para desblo-
quear una situación bochornosa, que impli-
ca dos estados que tratan de escurrir el bul-

to. Una sola persona, mujer y activista, es capaz con
su actitud de retorcer las diplomacias como si fueran
gominolas. Lamentable espectáculo de la lucha desi-
gual entre una voluntad y los impedimentos sobera-
nos o de soberanía. Sería saludable para la democra-
cia que el Rey intercediese ante el monarca alauí pa-
ra desbloquear una situación, que no hace más que
ganar adeptos cada día. La tenacidad puede más en
este caso que razones de conveniencia política. Ade-
más, ¿quién puede asegurar que no tiene razón?
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MÁXIMAS
� El secreto de una buena
vejez no es otra cosa que
un pacto honrado con la
soledad.

(Gabriel García Márquez)

� La primera tarea de la
educación es agitar la vida,
pero dejarla libre para que
se desarrolle.

(Maria Montessori)

Dies d’Alaior


