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men ara perquè troben evident que hi ha
maniobres poderoses i amb la força que
miren d’arrencar-li a la comunitat allò
que van conquerir amb molt d’esforç.
Prou que sap Menorca què és això de
l’arribada del poderós sense més raó que
el poder de la força.

Tal com era d’esperar, hi va haver polí-
tics que van assumir un paperet ambigu,
tebi, fluixet, poruc, fins i tot n’hi va ha-
ver que es van tancar a casa, ofesos,
sords, cecs, invàlids. Però aquesta gesta
no és cosa dels polítics, tot i que en te-

nen responsabilitat, sinó del poble, de la
gent del carrer. Totes les gestes de llibertat
han estat cosa del poble, en totes el poble
va haver de saltar-se la llei, que l’asfixia-
va, i en totes hi ha hagut mal perdedors.

La Marxa cap a la independència ha
estat organitzada per la societat civil a
través de la novíssima Assemblea Nacio-
nal Catalana (ANC: www.assemblea.cat),
que és «una organització democràtica,
pacífica i transversal del poble català, for-
mada per persones a títol individual». Es
considera unitària en l’acció i plural en el
debat, i es fonamenta en «la lluita i en la
voluntat de resistència del poble català
per recuperar la llibertat i la plena sobira-
nia».

Continua dient als estatuts que és «he-
reva de l’Assemblea de Catalunya, nascu-
da en època franquista, ara fa quaranta
anys, amb l’objectiu de recuperar la lli-
bertat, la democràcia i el dret d’autode-
terminació del poble català.» Indica que
també és hereva de la manifestació del 10
de juliol, en contra de la sentència del
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de
Catalunya.

Encara que fa un temps que roda fent
diverses activitats de promoció de l’espe-
rit independentista, l’Assemblea es va
constituir formalment el 10 de març
d’enguany, amb l’objectiu de «crear les
condicions necessàries per tal d’assolir
una majoria social a favor de la inde-
pendència de Catalunya; i conscienciar i
mobilitzar el poble català, i esdevenir una
força social prou potent com per forçar
els polítics a convocar un referèndum

L
a manifestació
d’ahir a Barcelona
ha estat un reclam
de magnitud co-

lossal. Tots hi érem: mai
s’havia vist una tan gran
concentració de persones
de tota condició que amb
una sola veu reclamaven

més respecte a les persones i a les institu-
cions catalanes, és a dir, reclamaven lli-
bertat i independència. La història la re-
cordarà com la «Marxa cap a la inde-
pendència», tal el nom que ha rebut, i
per la pancarta que duia: «Catalunya,
nou estat d’Europa».

Ara em direu: ¿i què n’hem de fer, no-
saltres els menorquins, de les ànsies de
llibertat dels catalans, què ens importa?
Bona pregunta, i vet aquí una bona res-
posta: perquè Menorca també necessita
que es respectin més les persones i les
institucions. I perquè la llibertat i la inde-
pendència tenen mil cares i mil magni-
tuds, i ben que guanyarien les persones i
les institucions de Menorca si tinguessin
més llibertat i més independència per
gestionar la pròpia feina.

La ciutat ja era guarnida de mil bande-
res des de dissabte. Diumenge va haver-
hi un munt de petites manifestacions
que feien flamejar la bandera estelada
com a signe inequívoc de la voluntat de
canvi. Ningú no reclama res més que
això que tenia i que li van treure por la
força: la sobirania que va arrencar-li el
poderós en 1714, i la sobirania que va
arrencar-li el dictador en 1936. I ho recla-

La marxa cap a la independència

JORGE
BELLO
Metge

d’autodeterminació i/o proclamar unila-
teralment la independència».

La magnitud de la manifestació indica
amb eloqüència que la primera part de
l’objectiu no és pas un impossible: ho de-
mostren els fets. Però, dissortadament,
una altra cosa ben diferent és aconseguir
que els polítics, més enllà de les paraules
oportunistes, es vegin forçats, i siguin ca-
paços, o tinguin prou capacitat per con-
vocar el referèndum d’autodeterminació.
Impossible no és, amb certesa, n’hi ha
exemples recents, però hem d’admetre
que és difícil a causa dels sords i dels cecs.

Però encara que tot això no acabi en
res de concret, s’haurà aconseguit un fita
extraordinària: la llibertat és el gran signe
dels temps moderns, és la gran bandera,
és l’objectiu, i en aquest camí s’ha plan-
tat Catalunya, i planta bandera. I ho fa
davant de tothom: la gegantina difusió
mediàtica d’aquesta Marxa cap a la inde-
pendència la fa universal, impossible
d’amagar, inexcusable fins i tot per als
sords i els cecs més entossudits.

I ara veurem què passa, perquè les ges-
tes de llibertat s’encomanen, són conta-
gioses, de seguida s’escampen, tot d’una
arriben fins allà on hi hagi algú que mira
de fer amb la força allò que no pot fer
amb la raó. El món ho ha vist, els cecs ho
van veure, els sords ho van sentir. I el
que no passi avui passarà demà, perquè
tothom va veure, arreu del món, que és
possible el cant de la llibertat, fins i tot
per l’ocellet que va caure en la trampa
del poderós i ara viu engabiat tot bus-
cant-ne la sortida.

CARTAS AL
DIRECTOR

8Viene de la página anterior

Continúa en la página siguiente 8

dolorosa per la pèrdua d’una vida
en edat tant jove s’agreuja quan de
cop i volta veiem que una atenció
sanitària pot quedar minvada pre-
cisament en aquests moments on
les alarmes per les qüestions de les
retallades son del tot justificades.

Voldríem,però, que el bon criteri
racional s’apoderi dels responsables
de la Gerència de l’Hospital i prest
s’ocupi la plaça que l’estimada Kati
ens ha deixat buida a fi i efecte de
que, amb caràcter urgent, es pugui
pal·liar la seva absència professio-
nal en benefici dels malalts i de la
resta de professionals que fan feina
al departament d’oncologia de
l’hospital.

Només afegir que dins de l’inte-
rior de les persones afectades pel
càncer que estaven en les seves
mans o en les properes per vincles
familiars o d’amistat, el buit per la

seva sobtada absència segur que
serà un llarg dol feixuc de passar i
aquí si que de vegades resulta difí-
cil encertar amb les paraules
adients que puguin servir-nos si
més no de consol.

VIRGINIA AYUSTE FLORIACH
ADACMENORCA

El pregón y el
protocolo del jaleo

El pasado día 6 de septiembre es-
tuve en la plaza de la Constitución

para ver y oír el pregón de las Fies-
tas de Gracia del presente año, de
verlo lo vi gracias a la pantalla que
se instala cada año, pero oírlo me
fue imposible, ya con el murmullo
que venía de la calle Nueva y a que
no había ningún altavoz dirigido a
la zona de la pantalla. En años an-
teriores se instalaba un altavoz en-
tre la puerta de hierro que existe en
aquella zona y la pantalla por lo
que se oía perfectamente. Sería de
desear que en los años venideros
los responsables la organización de
dicho evento tenga en cuenta este
tema.

También me gustaría comentar
que los protocolos existen para
cumplirlos y lo vi aj final del jaleo
del día 8 (mientras se repartían las
cañas y posteriormente) se lo salta-
ron varias veces.

1.- ¿Desde cuándo puede entre-
gar la caña una persona que no es
miembro del consistorio?

2.- ¿Desde cuándo tiene priori-
dad una autoridad con respecto a
los caballos y los caixers?

3.- ¿Desde cuándo algún familiar
de cualquier miembro del consisto-
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L
a legislació penal per als delictes violents o
que afectin a menors no funcionava i s’haurà
d’endurir, i la regulació de les penes aplicades

als terroristes no responia a les exigències del dret
internacional i també és en vies de mudança. Les
normatives urbanístiques ja sabem que són sempre
modificables quan li convé al que té prou poder. La
legislació sobre megacasinos (i la fiscal associada,
per atreure-hi jugadors, i per ventura també la nor-

mativa antitabac) sembla que no era prou atractiva i
sí massa restrictiva i es modificarà per permetre
l’arribada de míster Adelson a Madrid i rodalies. La
legislació per impedir els abusos i els riscos de Rya-
nair tampoc no era efectiva i la ministra del ram ha
anunciat aquesta setmana que pròximament s’endu-
rirà. La llei que regula els lloguers ha canviat fa qua-
tre dies, la regulació bancària du cinc reformes en
dos anys, la normativa fiscal també ha canviat re-

centment i les lleis educatives estan a punt de can-
viar per enèsim cop (acostant-se a com estaven fa
cinquanta anys).

En resum, quan et diuen que t’aplicaran la llei has
de demanar immediatament: quina? Perquè la llei
no és, ja fa temps, una sòlid conjunt de principis es-
tables sinó una ésser viu, en constant moviment,
que per això mateix és difícil d’aplicar i que sovint
resulta completament inútil.

La llei viva
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ArturMas, presidente de la
Generalitat:

«Nunca Catalunya estuvo
tan cerca de su plenitud
nacional»

Alberto Contador, ciclista,
ganador de la Vuelta a España:

«Al final, yo lo que hago es
disfrutar con la bici y disputar
las carreras a las que voy»

El ministro del ramo José Manuel Soria ha convo-
cado a las petroleras para analizar lo que todos sa-
bemos, que nos suben las gasolinas en cuanto sube
el crudo y que las bajan cuando les viene en gana.

Soria y los carburantesEL
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