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V
entosa ha estat
sempre Menorca,
i prou que se sap
que ningú pot

aturar el vent. Quan hi ha
el vent, els fiets fan volar
la imaginació fins trobar-
hi els pirates que, no recor-

do en quin temps, s’hi atracaven per en-
dur-se per la força, sense explicacions, allò
que volien. I els fiets miren la mar bravia
amb ulls tancats, no per veure quan arri-
ben, els pirates, sinó per veure quan se’n
van.

Quan hi ha el vent, els fiets de Menorca
han de saber que les ventades són aire, tan
sols aire, no tenen matèria ni substància,
no tenen fonaments ni arguments, no són
res, però fan mal. Han de saber que el vent
que avui hi és, demà ja no hi serà. I que
Menorca se’n surt, tot i el vent, tot i aquest
vent que ara sacseja Menorca, urticant, di-
fícil d’entendre, que talla com un ganivet,
que amenaça, que ordena sense donar-hi
raons, que arriba perquè vol endur-se allò
que van encarregar-li. Però res no se’n
durà. Perquè tot és ben lligat.

El que és a Menorca, tot el que és a Me-
norca, està fermat a la terra amb una corda
forta, i no hi ha vent ni estirada que tingui
prou força per rompre aquest lligam. Aquí
la corda és curta, allà és llarga, i tant si és
curta com si arriba més enllà de la mar, és
corda forta.

Hi ha un altre vent que sacseja Menor-
ca, prou que ho sabem. I tinc la dèria de
pensar que si no hi ha prou voluntaris per
plantar-li cara, és perquè tothom espera
que aquest vent ben aviat se’n vagi, per-
què aquest no és el vent que vau cridar, oi

que no? Aquest és un altre, on és la fines-
treta de reclamacions?

La corda és forta, però no sé si Menorca
acaba d’adonar-se del tot que manté una
dependència perillosa, i que la dependèn-
cia la fa vulnerable. Si la corda es tallés, les
ventades podrien fer-li molt de mal. I vet
aquí que la crisi, per a la qual ningú troba
el camí de sortida, és un ganivet silenciós
que està tallant a poc a poc, una mica aquí
i una mica allà, la corda que ho ferma tot,
i a tothom, a Menorca. És evident que la
dependència de la corda és igual a vulnera-
bilitat.

Hi ha un fet que resulta encara més elo-
qüent per veure que la dependència fa que
Menorca sigui vulnerable: Spanair. La mort
d’aquesta empresa deixa palesa la de-
pendència de Menorca, i per tant que és
vulnerable. I ara, on és la finestreta de re-
clamacions?

La mort d’Spanair és un cas d’eutanàsia:
després d’una llarga agonia i després de
donar-li tractaments caríssims, tot i saber
que no havia esperances, hi va haver algú
que va decidir de treure-li el tub d’oxígen,
i de manera calculada, premeditada, amb
el calendari a la mà, va deixar l’empresa
sense oxígen. I de seguida va caure morta,
és clar.

No sé si en van mirar les conseqüències.
El que queda ben a la vista és que Spanair
va caure morta a poc de saber-se que l’amo
ja no tenia esperances de controlar l’aero-
port de Barcelona perquè un vent, i no és
aquest el vent que vau cridar, oi que no?,
va escombrar d’una ventada tota possibili-
tat d’autogestió. Em recorda aquell fiet,
que en veure que no guanya el partit, aga-
fa la pilota, que és seva, i se’n va.

Més d’una vegada aquestes línies van
comentar que el problema de Menorca no
és tant d’acollida com de retentiva. Acollir
és fàcil, gràcies a l’atractiu menorquí, però
retenir és més important, però més difícil.
Acollir sense intensió de retenir és «pa per
avui i fam per demà». És mantenir la de-
pendència (i per tant la vulnerabilitat),
perquè tot depèn del fet que vinguin, i
aquest fet de venir depén d’un munt de
factors que no estan a l’abast de Menorca.
D’això, Spanair n’és un
exemple, i n’hi ha més.

El cas de l’illa del Hierro
és força il·lustratiu, encara
que diferent del cas de Me-
norca. Enfonsada la indús-
tria del turisme (segons va
dir l’autoritat local) a causa
del volcà submarí, van ha-
ver de demanar auxili per
superar el mal moment, tan
forta és la dependència del
fet que vinguin o no vin-
guin. Hi va anar el príncep
Felip i la seva dona, i van
fer-se veure per aquí i per
allà amb l’objectiu que to-
thom pensi que l’illa és se-
gura, que aquí no passa res. Més enllà dels
records que evoca aquesta visita, és un re-
curs que parla de dependència i de vulne-
rabilitat.

Hierro pateix a causa d’un capritx de la
natura, Menorca pateix a causa del capritx
dels mercats, i aquest és precisament el
vent que ara sacseja Menorca amb violèn-
cia, i fa que hi hagi tanta gent sense feina.
No és possible aturar el vent, tampoc no és
possible detenir aquesta ventada cruel,

però sí que és possible deixar de banda la
paraula estèril i la despesa inútil, i anar per
feina, perquè hi ha molta cosa que s’hi po-
dria fer.

Costa d’entendre com és que d’una ban-
da hi ha aturats i d’una altra banda hi ha
terres buides, per exemple. Costa d’enten-
dre com és que continuen amb la idea de
la retallada, si acaben de fer-se públiques
les dades econòmiques que demostren que
les retallades no van aconseguir d’arribar a

l’objectiu del dèficit, i
menys encara no van servir
per crear ocupació.

La solució no la durà el
vent. La solució és a casa, i
comença tot demanant, a
les forces més arrelades i
més poderoses de l’illa, que
obrin el cap, i les portes, i
les mans, i les butxaques, a
les noves idees en matèria
d’indústria i de logística,
d’artesania, de pagesia,
d’associacionisme, de coo-
perativisme.

En cas contrari, aquesta
ventada cruel, que no ha
fet més que començar, con-

tinuarà escombrant Menorca. L’única al-
ternativa és la corda forta, és a dir, la unió
que fa fortalesa. Cal aprofitar el que hi ha,
cal deixar la cadira i agafar el martell. Cal
mirar què es pot fer sense haver de dema-
nar res, perquè res caurà del cel. I si queda
algú que no vulgui apuntar-s’hi, o s’en-
tossudeix a escalfar la cadira del càrrec, el
vent se l’endurà.
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L’altre vent que sacseja Menorca
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ticos, se los van a bajar? Segura-
mente cuando las ranas críen
pelo con un poco de suerte.

Y en la economía cada día

empeoramos. Cada mes más pa-
ro, compañías aéreas que quie-
bran y miles de personas a la
calle, tenemos el ejemplo de
Spanair, menuda patata calien-
te, eso no se enfría ni con un
glaciar. En fin, no sé hasta don-
de vamos a llegar. Y aquí ya nos
anuncian que la compañía del
touroperador Thomas Cook de-
jará de operar en la isla más de
un 30%, o eso es lo que ha in-
formado PIME.

Así que entre el todo incluido

lo tenemos más que claro que el
agua. Y la construcción que es
un pilar fundamental para la
economía de Menorca no arran-
ca ni a la de tres. No sé, pero a
ese paso habrá que huir, ya que
perdemos la oportunidad de en-
contrar empleo y encima nos
llenan de impuestos, así que ha-
brá que ir pensando en algún
Shangri-la, un país ficticio don-
de todo es felicidad y no se en-
vejece, y lo mejor es que no se
necesita trabajar, o sea jauja.

En cuanto a nuestro idioma o
jerga, me llama mucho la aten-
ción que todos los locutores y
presentadores de IB3 les da por
entrevistar o presentar en cata-
lán y además meloso. ¿Por qué?
¿Acaso no estamos en Baleares?
No lo entiendo. Imagínense
cualquier cadena emulando el
acento andaluz para dirigirse al
público o con acento argentino,
a mí me parece que si estamos
en las Baleares, ¿por qué tene-
mos que imitar el idioma de

una región que no es la nues-
tra? ¡Digo yo! Y menos mal que
las películas las dan en castella-
no, que para mí es todo un
acierto, así las pueden ver y en-
tender los castellanoparlantes
que hay en las islas, que son
muchos.

En fin esperemos que algún
día se encienda una lucecita y
que nos guíe a un mundo me-
jor.

JOSÉ Mª CLEOFE ESTÉVEZ
CIUTADELLA
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«Hemos hecho un disco en
defensa propia»

Ashley Rickards, actriz de ‘La
chica invisible’

«No somos una serie
adolescente sobre la élite de
Manhattan»

El ministro de Economía, Luis de Guindos, anun-
ció que buscará soluciones con la banca para evi-
tar los desahucios derivados de impagos de hipote-
cas. A ver cómo se le pone el cascabel al gato.

Un frenoa los desahuciosEL
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Els ministres d’afers exteriors del postfranquis-
me ençà s’han fet representants comercials.
Però no juguen net. Diuen que volen vendre

la marca Espanya arreu del món quan, en realitat,
ens la volen endossar a nosaltres, els ciutadans co-
rrents. Afirmen solemnement, ses senyories, que el
primer actiu de l’Estat és la Corona, just ara que tra-
vessa el moment de popularitat més baix d’ençà de
la restauració, amb el gendre del Rei en els jutjats i,

amb el Rei, a les pàgines de Der Spiegel. Tot seguit
llencen encens a l’empresariat, ignorant que alguna
responsabilitat tindran, els empresaris, en la creació
de la bombolla immobiliària i amb els cinc milions
d’aturats. Després invoquen el prestigi internacio-
nal dels esportistes. I aquí ja ens donen moix per
llebre de manera descarada. Rafel Nadal pot ésser
tan espanyol com vulguin, però és evident que el
seu cor és euskaldun. D’altra banda, si presumeixen,

els senyors ministres, del Mundial de Sud-àfrica,
convé que tinguin en compte que la Selecció era el
Barça disfressat. Tanmateix, allà on mostren, invo-
luntàriament, la poteta enfarinada de llop patrioter
i borbònic és quan parlen del paper fonamental de
l’Institut Cervantes en la projecció de la cultura en
espanyol a l’exterior. Què s’ha fet del federalisme
que pregonaven anys enrere, de l’Estat pluricultu-
ral, etcètera...? Res, fum. Parole, parole, parole...!

La marca Espanya

Colaboran en esta sección: Joan F. López Casasnovas, Josep Mª Llauradó, Llorenç
Capellà, Pere Antoni Pons, Guillem Frontera, Melcior Comes

LLORENÇ
CAPELLÀ


