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Bones perspectives per a la Menorca del 2013

P
rou que sabem
que tot s’encoma-
na, des del volatge
fins les ànsies de

llibertat. Les ànsies d’alli-
berar-se’n, de la domina-
ció europea, van recórrer
l’Amèrica del Sud durant

bona part del segle XIX i van encoma-
nar tothom, i com a conseqüència hi va
haver la independència dels països que
fins llavors eren colònia d’un país euro-
peu. Aquest esperit d’alliberar-se’n enca-
ra sobrevola el continent, i vigila que
ningú no se’n dugui allò que el sentit
comú, però tal vegada no pas la llei, in-
dica que ha de quedar-se a casa. La
història de Menorca, i l’actualitat me-
norquina, són plenes de les poderoses
ànsies de llibertat, del poderós desig
d’alliberar-se’n.

Les ànsies d’alliberar-se’n, efectiva-
ment, s’encomanen, són contagioses, i
prest s’escampen per aquí i per allà.
L’anomenda primavera àrab és un altre
exemple prou evident per demostrar
com són d’encomanadisses les ànsies de
treure’s de sobre el poder que molesta,
tot i legal, i no deixa espai ni permís per
desenvolupar-se. A poc d’acabar-se el
2012, Balears va viure un petit però elo-
qüent procés, sense dubte embrionari,
una bona perspectiva, en el qual n’hi va
haver molts que van reclamar d’allibe-
rar-se’n, del Govern central i del Govern
Balear, en considerar que són un obstac-
le per al desenvolupament i la sortida de

la crisis, i fins i tot són una causa de re-
trocés. Lluny d’haver-les de considerar
quelcom d’anecdòtic, aquestes reclama-
cions d’autodeterminació, és a dir, de
més independència, de més capacitat de
decisió local, trobo que són una veu im-
possible de silenciar, perquè si fos el cas
en parlarien les pedres.

Les reclamacions del passat 29 de de-
sembre, en demanda de més autodeter-
minació balear, no s’han d’entendre en
la magnitud en la qual s’han d’entendre
les ànsies d’autodeterminació de Cata-
lunya. La voluntat catalana busca la in-
dependència del poder central espanyol
perquè troba que no hi ha cap altre ma-
nera d’assolir la plenitud de les quotes
d’independència que el país necessita
per desenvolupar-se. L’objectiu és «més
independència» (en matèria fiscal, edu-
cativa, sanitària, judicial, etc.) fins asso-
lir el grau més alt d’independència (que
és precisamente la independència, un
Estat propi). L’eina per aconseguir
aquest objectiu de «més independèn-
cia», fins a la independència plena, és
precisament la independència, l’estat
propi. El risc d’aquesta posició, tal vega-
da extrema, difícil però no impossible,
és que ens podem quedar sense inde-
pendència i, per tant, sense les quotes de
«més independència» que Catalunya ne-
cessita. Tal vegada seria més factible bus-
car més independència, de primer, i la
independencia, si s’escaigués, de segon.

El cas menorquí és òbviament dife-
rent. Plantejar la independència és ara

per ara una utopia, però plantejar «més
independència» per a Menorca és un
plantejament interessant. Menorca ne-
cessita més independència, per exemple,
en matèria de transports: la dependència
del Govern Balear i del Govern central
fa molt de mal. El mateix es podria dir
de la dependència que suporta Menorca
en materia d’educació, de sanitat, de
promoció industrial i turística, de políti-
ca de costes, de política d’habitatges, de
política d’inver-
sions, etc. Menor-
ca necessita més
independència, de
Palma i de Ma-
drid. És a dir: més
capacitat de deci-
sió local, amb
menys imposi-
cions foranes.

L’edició digital
d’aquest estimat
periòdic publica-
va, dissabte dia 29, un comentari que
considero el paradigma, el botó de mos-
tra, d’allò que segurament és el senti-
ment general de Menorca. Vet aquí el
més imporant:

«El principal problema de Menorca no
és ni l’atur ni el transport, que ja són
prou greus, sinó que els menorquins no
tenim dret a decidir res d’important per
Menorca (...) ¿Com hem de resoldre els
nostres problemes de transport si no po-
dem decidir res sobre aquest tema?
¿Com hem de crear ocupació si ens vo-

len enredar amb una «marca España»,
en turisme, que fa caure d’esquena? (...)
¿Com han de trobar feina els nostres jo-
ves si sembla més important gastar
temps i diners en imposar-nos el caste-
llà, o esborrar-nos de la història, en
comptes d’orientar-los la formació per
aprendre altres idiomes necessaris, pro-
moure la creativitat i la iniciativa, i po-
tenciar la professionalitat?»

Ho firma un tal Jaume, que no sé qui
és, però em per-
meto de posar-me
al seu costat, per-
què estem al ma-
teix vaixell. Tots
dos pensem que si
ens deixen fer les
coses a nosaltres,
nosaltres les farem
millor, perquè en-
tre nosaltres hi ha
persones prou ca-
pacitades, prou

formades, prou nostres, per decidir tot
pensant en casa nostra, i no pas en els
foscos interessos de sempre.

El fet que hi hagi comentaris com
aquest d’en Jaume, i que hi hagi una de-
manda popular de més independència, i
sobre tot el fet d’haver-se vist que el
20% dels menorquins serien favorables a
una consulta soberanista, em fa pensar
que són prou bones les perspectives per
la Menorca del 2013.
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La encuesta

¿Es partidariode autorizar la instalaciónde
nuevosparques eólicos enMenorca?

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 la edición digital


