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Ningú no podrà negar-me tres coses

N
ingú no podrà
negar-me dues
coses, perquè
seria negar la

blavor de la mar. La pri-
mera: la persecució que
ara pateix el català fa una
sospitosa oloreta de fran-

quisme, encara que de naftalina, de mu-
seu de cera. La dictadura franquista va
perseguir el català durant molt de temps,
va intentar de fer-li mal amb decrets, i
buscant i rebuscant amb malícia destruc-
tiva les manifestacions del català que ni
tan sols volien sortir de l’àmbit local o
domèstic. El català, però, va sortir enfor-
tit d’aquelles envestides, i avui és una
llengua forta i vigorosa, magnífica.

Ara el català torna a rebre envestides,
són envestides noves però igual de ce-
gues, que miren de tombar-lo. No hi ha
raons per a la persecució, i aleshores la
persecució la fan a cop de decret. El de-
cret, la llei, la modificació d’una llei, són
en temps de majoria absoluta una versió
pretesament democràtica d’un acte dicta-
torial, perquè no s’hi permet la dissidèn-
cia, no es permet el pensament alterna-
tiu, no es permet una altra veu, no es per-
met l’opinió contrària, no s’hi permet el
lliure albir. Si una estructura democràtica
no permet un altre pensament, i el casti-

ga, i no accepta més que el pensament
únic i oficial, és evident que no és demo-
cràtica.

N’hi va haver un que va dir que no,
que va negar-se en consciència a obeir el
dictat que ordenava alçar la mà i apuntar
al català amb el polze cap a baix. El van
fer fora. D’això se’n diu dictadura, perquè
el poder, concentrat, no tolera la dis-
sidència ni tan sols en el cas que aquesta
dissidència no tingui gaire repercussió en
el resultat final. Si no hi ha llibertat per
votar a favor o en contra segons el dictat
de la pròpia consciència, segons el man-
dat democràtic que hom va rebre de les
urnes, si no hi ha aquesta llibertat, llavors
això no és democràcia: se’n diu dictadu-
ra. La dictadura franquista va perseguir el
català, els perseguidors van ser menja de
cucs, ara són pols, el català continua viu.

La modificació de la llei que fa que ara
el català ja no sigui requisit sinó mèrit és
del tot intranscendent, des del punt de
vista pràctic, perquè el català continuarà
igual de present i de potent, i fins i tot
agafarà embranzida. Potser, i només
potser, algun dia hi haurà menys catala-
noparlants a l’administració pública, però
hi haurà més català al carrer i a les esco-
les, entre els fiets i entre els adolescents,
al bar i a la botiga. Potser, i només potser,
hi haurà menys paperassa escrita en ca-

talà, però hi haurà més llibres, i més poe-
sia, i més història escrita en català. L’ex-
periència ensenya que aquestes demostra-
cions fútils del poder no
són més que una closca bui-
da, fràgil, estèril, inútil.

Al cap i a la fi, el català
no és cap mèrit ni es cap re-
quisit. És molt més: és vida,
és la vida magnífica i indes-
tructible que viu a Menorca,
i més enllà, esclar. Per això
no cal tenir por per la salut
del català. El que cal tenir és
paciència, perquè demà ja
no hi seràn els que avui hi
són, i el català, i nosaltres,
continuarem dempeus, i
contents.

Ningú no em negarà tam-
poc que aquesta persecució
contra el català no sembla
el símptoma d’una ignoràn-
cia encoberta. Voldria saber
si les persones que aquell 19
de juliol alçaren la mà tot
obeïnt el dictat, i van apun-
tar al català amb el polze
cap a baix, serien capaces d’escriure una
nota en català, sense errors ortogràfics ni
gramaticals, diguem-ne d’un parell de
fulls, per justificar l’actitud que van pren-

dre. Si la resposta és que no, i és el que
sospito, puc pensar en conseqüència que
van rebutjar allò que no tenen, que no

van assolir, que no volen o
que no poden assolir. ¿Era
la guineu, que deia que no
volia el raïm en veure que
no el podia aconseguir?

Les exigències acadèmi-
ques, la solvència cultural,
els requisits i els mèrits que
són necessaris per fer de
metge a Menorca, per
exemple, són més impor-
tants que els necessaris per
fer de diputat. Tal vegada és
per això que hi ha una certa
feina mèdica que queda,
fins i tot roman per tota
una vida, fins i tot quan el
metge ja no hi sigui. Per
contra, hi ha una certa fei-
na de diputat que és pols.
Pols que el vent se’n duu. El
català no està pas malalt,
teniu certesa. És llengua sa-
na, és vida, forta i vigorosa,
prou fermada a la terra i al

cor de molts. I estic segur que ningú tam-
poc no em podrà negar aquesta última
afirmació. La resta, i ho deia Hamlet, és
silenci.

JORGE BELLO

Volem solucions
Ens sap greu pels lectors ja

que aquesta no és la primera
carta que escrivim en poc
temps. Ho recordam pels qui no
ho sàpiguen que esteim lluitant
per posar una terrassa al nostre
bar (tenim en conte els altres es-
tabliments que pateixen com
noltrus), i el que no volem, és
ser reiteratius ni cansats, però
per noltrus, ara per ara, el tema
de les terrasses és un tema pri-
mordial.. Primerament volem
deixar clar que per noltrus això
no és cap disputa amb el partit
polític UPCM, és més, creim que
a dins d’aquest partit hi ha gent
molt coherent, uns més que
d’altres, i que respectam la seva
posició però no la compartim.
De fet ens va bé que UPCM ens

hagi contestat escrivint cartes
als diaris ja que així la gent n’ha
sentit xerrar més del que es-
peràvem.

Mireu, tinc 59 anys i fins fa
dos anys feia de manobre, però
per culpa d’aquesta crisis, com
ja sabeu, la construcció ha dava-
llat estrepitosament i em va to-
car anar a l’atur com moltíssima
gent. Amb la família vam tenir
l’idea arriscada d’agafar aquest
negoci, negoci el qual li dedic
moltes hores. Ara mateix podem
donar gràcies que feim pels gas-
tos ja que avui dia tot es pagar i
pagar. I el que veim es que van
passant les setmanes i anam per-
dent clientela pel fet de no tenir
terrassa .

Volem deixar clar que aquí no
ens omplim les butxaques com
diuen a UPCM, ja que si ens
omplíssim tant les butxaques no
demanaríem amb tant d’enfasí
lo de posar unes taules i unes ca-
dires, una terrassa com deu ma-
na.

Llegint les cartes contestades
per aquest partit polític ens dó-
na la sensació que poca idea te-

nen del que és montar o agafar
una empresa i els riscos que su-
posa avui dia. A Bar Tio Pepe fe-
im feina i no «explotam» cap
negoci, com heu fet referència
sempre a les dues cartes, en un
to despectiu. I si per voltrus este-
im «explotant» també exploten
els altres bars de Ciutadella i la
resta de bars a Menorca com do-
nau a entendre.

Vos molestau molt a respon-
dre les nostres cartes, per a nol-
trus va bé, però donau la sensa-
ció que en tot vos hi heu de po-
sar i que esteis totalment en
contra de les terrasses. Sabem
que no hem de passar els limits
de les lleis i que hi ha unes nor-
mes, però algunes d’aquestes
lleis no van per aquestes èpo-
ques, creim que han quedat en-
rera. Si pensau un poc, i donau
flexibilitat per deixar posar unes
taules, que no fan cap nosa però
cap, algun lloc de feina més hi
hauria, tan fàcil com això. Per-
què si tan destorben les terrasses
per segons qui, també s’haurien
de llevar tots els contenidors de
fems que hi ha a l’asfalt (o és

que també els contenidors te-
nen permís antic), en fin...

Volem deixar clar també que
noltrus mai hem demanat a nin-
gú tancar es carrer, faltaria més,
cosa que també donen a enten-
dre els d’ UPCM. I si tinguéssim
tanta influencia com esmenten
no trobeu que faria estona que
tindríem terrassa?

Val a dir que aquest partit un
dia ens va comentar que si ens
donaven permís per fer més ace-
ra , ells no es posarien en con-
tra. Però clar, com que ells ja sa-
bien que el permís no ens el do-
narien de cap manera, van voler
quedar bé diguent que no posa-
rien cap trava al respecte.

Senyors d’ UPCM , una altra
cosa, no ens digueu que altres
establiments no han llevat zo-
nes d’aparcament per posar te-
rrassa perquè vos en podem
anomenar mínim un parell si
voleu. I no fegeu demagògia
amb el tema dels aparcaments,
de què si eliminam aparcaments
al posar terrassa, ja que amb les
zones blaves i vados se’n lleven
molts d’aparcaments gratuits.

Intentin ser un poc més cohe-
rents i més tolerants, esteim
cansats de tantes prohibicions
que esteim en es segle XXI. A
Ciutadella som casi 30.000 habi-
tants i si destorbau tant amb se-
gons quins temes serà difícil que
sortim d’aquest estancament
que hi ha a Menorca. No impor-
ta que ens recordeu quines coses
heu fet bé o malament, faltaria
més, per això i sou els polítics,
per millorar les coses i no em-
pitjorar-les. Faríeu bé si dismi-
nuisiu el vostre «ego» és millor
per la consciència humana.

Ja veim que per la vostra part
esteis en contra amb aquest te-
ma però teniu en conte que si
s’eliminen moltes d’aquestes te-
rrasses, molts establiments hau-
ran de tancar o hauran de reduir
els treballadors i aquests treba-
lladors aniran directament a
l’atur.

Segur que sabeu que per sa zo-
na de llevant hi ha terrasses
molt ben adequades i ben
grosses que estan a l’asfalt i per
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La encuesta

¿Será esta temporada turísticamejor que la
del año pasado?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es/menorca

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en laweb del diario


