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DIARIO
DE

CITASTribuna
IñigoUrkullu,presidente del EBB
del PNV:

«Quenadie se lleve lasmanos a
la cabeza con las aspiraciones
soberanistasdel PNV»

Soraya Sáenz de Santamaría,
vicepresidenta del Gobierno:

«España tiene poco que
envidiar a los Estados
Unidos»

Política

Nadie entendería que no se montara un
dispositivo policial severo ante la ame-

naza de tomar el Congreso por algunos.
Más tarde se cambió el objeto de la convo-
catoria y se convirtió en una protesta a la
acción del Gobierno. La policía prefirió de-
jar el operativo inicial y, además, con or-
den de carga indiscriminada en caso de in-
tento de aproximación. Ese ha sido el error.
No se puede cargar contra una masa hu-
mana sin conocer a nadie y pegando hasta
a los tuyos. Lo de Atocha es delito policial.
Un Gobierno no tiene más razón por pegar
más palos. Nunca. Ni con Franco.
l PEP SANTOS

La policía es el instrumento por el que
se vale el Estado para ejercer la fuerza

legítima y sus actuaciones deben estar pre-
sididas por los principios de proporciona-
lidad, congruencia y oportunidad. Cual-
quier imagen que se recoja de policías
dando golpes a una multitud, podrá pare-
cer a ojos buenistas una brutalidad. Su ac-
tuación suele entrañar una gran compleji-
dad, siempre está en notable inferioridad
con sus oponentes, los grupos organizados
se protegen en la multitud, por lo que re-
sulta difícil que no pague algún justo. En
general, la policía actuó adecuadamente.
l JULIÁN DELGADO

Rodear el Congreso de vallas, desplegar
a 1.400 antidisturbios que no porta-

ban placas de identificación, infiltrar a
policías encapuchados entre los manifes-
tantes y cargar como lo hicieron es propio
de una dictadura y no de una democracia.
La actitud de los antidisturbios, paseando
en sus «lecheras» con las puertas abiertas
en actitud chulesca fue una provocación.
Las cargas en los andenes de la estación
de Atocha han sido condenadas hasta por
los propios policías. Se trata de hechos
muy graves, pero lo peor es que esto sólo
parece el aperitivo de lo que vendrá.
l CARLOS GARCÍA DE OLALLA

TRES EN RAYA

En general, bien Abuso de poder

¿Fue adecuada y
proporcionada la
actuación de la policía el
25-S en las inmediaciones
del Congreso de los
Diputados?

Llançen lladrucs al vent

S
i l’ambient és de
crispació, i sembla
que ho és, i si hi ha
por, i sembla que

n’hi ha, vet aquí que tinc
al cap l’ull clínic del
Quixot. En observar que
borden els cans («llança

lladrucs al vent», canta una cançó infan-
til), interpreta que aquest és un símptoma
del fet que cavalquem. Bona observada, sí
senyor. Ara, ¿hi ha motius per a la crispa-
ció, hi ha motius per a la por? Només es
pot entendre la crispació, i la por a perdre
un tros, si al mateix temps es reconeix el
valor necessari del tros que amenaça
d’anar-se’n. Ningú mira de retenir allò que
considera sobrer, tothom mira de retenir
allò que considera necessari.

Llavors: catalans i balears, som necessa-
ris? És evident que sí, perquè Catalunya i
Balears són a la part alta de la llista de Co-
munitats que més aporten a l’Estat espa-
nyol. I si som necessaris, ¿per què ens po-
sen pals a les rodes?

L’Estat li demana força més a les Comu-
nitats del que es demana a si mateix, i
d’aquesta manera les exigències de l’Estat
a les Comunitats són una forma de mal-
tractament: d’una banda hi ha un maltrac-
tador, i d’una altra banda hi ha una sub-
missió que accepta el maltractament. Cos-
ta d’imaginar una situació més patològica.

L’ambient és de por i crispació a causa
d’aquesta situació de maltractament. Les
Comunitats el van posar de manifest poc
abans de la reunió de presidents au-
tonòmics, dimarts passat, dia 2, tot i que
després van recular per sortir ben pentina-
des a la foto. El mateix dia 2 d’octubre ha
estat un dia important per un altre motiu,
però ningú no hi va parar atenció.

Prou que sabem que el maltractador ne-
cessita la submissió de la víctima per con-
tinuar el maltractament. I si un dia, però,
farts i prenent consciència de la pròpia
condició, reclamen, es manifesten, denun-
cien, es rebel·len, el maltractador ha de re-
córrer a les amenaces si vol continuar el
maltractament.

I n’hi ha hagut, d’amenaces, des de les
més altes instàncies. Van amenaçar amb la
norma escrita, com si fos matèria immuta-
ble, i amb les milícies, com si no estigues-
sin al servei dels ciutadans. L’amenaça és
mala cosa. Només amenaça qui no té raó.
Qui pot argumentar amb la raó, qui pot
fonamentar-se en arguments racionals, no
necessita alçar la mà i amenaçar. L’espec-
tacle de les amenaces, que tothom va veu-
re, aquí i arreu, ha estat un espectacle tris-
tíssim.

Les últimes amenaces, les del ministre
d’Educació (precisament d’educació!), pro-
voquen el tipus de crispació que fan més
fort l’esperit de resistència pacífica. Rela-

cionar el model educatiu català amb l’aug-
ment de les ànsies sobiranistes, i no donar
cap argument racional per fer una mica
creïble afirmació tan seriosa, és el símpto-
ma purulent de la malaltia.

No sé si el projecte català d’autodeter-
minació, que provoca tants lladrucs al
vent, és un vaixell que arribarà a bon port.
Jo m’hi apunto, perquè crec que tota per-
sona té el dret d’escollir el context on vol
viure. S’ha de tenir ben clar que el projecte
busca, de primer, exercir el dret d’autode-
terminació (l’objectiu no és aquí la inde-
pendència, sinó la consulta).

De segon, i només en el cas que
d’aquesta cosulta en surti el desig d’inde-
pendència, ja en parlarem, d’independèn-
cia o del que sigui. Perquè és tan possible
que de la consulta surti el desig d’inde-
pendència, com que surti el desig de no
fer cap canvi. Si el projecte d’autodetermi-
nació és difícil i urticant, molt més ho és
la qüestió de la independència.

Dos motius fan que aquest projecte si-
gui tan difícil: un motiu és de fora, l’altre
és de dins. El motiu de fora: les forces que
té en contra són molt poderoses, i són més
amigues de decisions dissonants i auto-
ritàries que de paraules constructives i dia-
logants. Però aquestes forces tenen els dies
comptats, i només serà cosa d’esperar amb
paciència. En canvi, el projecte català su-
pera la prova del temps.

L’altre motiu, que és de dins: el discurs
que fa servir el projecte no és del tot trans-
parent, sembla que hi ha cosa amagada,
sembla que hi ha algú que vol deixar ben
col·locat el fill abans de marxar, sembla
que n’hi ha que volen desembarcar i n’hi
ha que volen pujar-hi a bord, i no diuen
per què. No sé si aquest vaixell arribarà
prest a bon port, però és ben segur que si
troba el port tancat, en alta mar esperarà
fins que passi la tempesta, que passarà,
més tard o més prest.

De moment s’ha d’evitar la majoria ab-
soluta, aquest és el primer objectiu, perquè
ja sabem que aquestes majories amaguen
un esperit dictatorial. No ens cal un pensa-
ment únic i absolutista, sinó una pluralitat
de pensaments, una pluralitat d’idees, una
pluralitat de persones.

Deia que el mateix 2 d’octubre ha estat
un dia important per un altre motiu. És el
Dia internacional de la no-violència (el va
instituir l’ONU el 2007). Si l’objectiu és la
pluralitat de pensament, d’idees i de per-
sones per evitar la submissió que perpetua
el maltractament, la no-violència és el ca-
mí. No-violència és resistència pacífica. És
deixar la passivitat ressignada i agafar la
molt eloqüent bandera de l’activisme pací-
fic, però contundent. La raó i la veritat,
mil vegades repetides, i repetides com la
gota que acaba perforant la pedra, són les
eines per sortir-nos-en.

JORGE BELLO

Alcem la veu… peró
tots a la vegada

No hem aconseguit res. Tot se-
gueix igual, sinó pitjor. Portem
més d´un any i mig intentant su-
mar els esforços de tothom, de re-
collida de firmes de tots els des-

contents, de reclamar la màxima
prioritat a tots els nostres represen-
tants politics, d´indagacions a tots
nivells per saber a on són els impe-
diments, però no hem aconseguit
res. Les nostres connexions aèries
segueixen igual de deficitàries, ho-
raris disbaratats i tarifes inasequi-
bles per la majoria. Ens espera un
hivern de desolació , sense unes
comunicacions aèries pertinents
per alimentar la nostra economía.

Estem lluny d´aconseguir l´ob-
jectiu «d´un autobus amb ales»
que perseguim. Unes tarifes úni-
ques, independents de les actuals i

perverses fluctuacions que apli-
quen les companyies aèries, i uni-
versals, independents també de si
són o no residents. Igual com fun-
cionen els autobusos i trens de la
península. No cal dir que els
avions són els nostros autobusos. I
no estem demanant res imposible.
A Cerdenya ja estan aplicant
aquest sistema. Ells sí han aconse-
guit la implantació d`una OSP que
obliga a unes tarifes úniques i uni-
versals des dels seus tres aeroports
a preus asequibles a la península
italiana.

Però nosaltres no hem aconse-

guit res. Per què? Quin pot ser el
motiu?

Entenem que el principal motiu
és que hi ha una gran diferencia
entre Mallorca i les illes menors.
Mallorca no té en absolut cap defi-
ciència en el seu transport aeri,
gaudeix d´àmplies connexions i
de tarifes molt més assequibles
que des de les illes menors. Per
Mallorca i pels seus representants
polítics el transport aeri no és cap
prioritat. Com tampoc té cap prio-
ritat l´actual i deficient OSP entre
illes que com se sap ostenta el re-
cord de tenir les tarifes més cares,

probablement, d´Europa. Amb
l´agravant de què a Mallorca se´n
hi va al voltant de 100 milions
d´euros dels 126 aproximadament
que rebem de l´Estat en concepte
de bonificadions per resident,
quan a ells no els hi fa falta. És in-
dignant. I només amb una míni-
ma quantitat d´aquests 100 mi-
lions, 3 o 4 bastarien, per sufragar
un transport aeri entre illes amb
tarifes úniques i universals a 30
euros.

CARTAS AL
DIRECTOR
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