
12 PUNT DE VISTA  EL PUNT | Dijous, 2 d’abril del 2009

o hem pas sentit gaires escara-
falls perquè a un país del Pròxim
Orient que disposa de la bomba

atòmica s’hi ha constituït un govern extre-
mista. És clar que el país és Israel i els ex-
tremistes són de dreta. Ah! Així rai... No
passa res. Respirem tranquils. Tot està en
ordre. Si és Israel i són de dretes forma
part de la legalitat democràtica i de les
combinacions legítimes per formar go-
vern. Al País Basc demà també investiran
un president com a conseqüència de com-
binacions legítimes, diferents de les israe-
lianes, perquè cada terra fa sa guerra –i
aquí la dita s’ajusta com un guant– però
igualment democràtiques i legítimes. A
Gaza hi mana Hamas, que també va gua-
nyar unes eleccions, però allà el salcon-
duit democràtic no val. Això que anome-
nen la comunitat internacional considera
Hamas més que extremista, terrorista i,
per tant, no s’hi pot tenir tractes, encara
que hagi guanyat unes eleccions. El fet
que els palestins de la Franja votessin Ha-
mas va ser un error lamentable. El poble
de vegades s’equivoca, ja se sap. Ja ho de-

N ia Kissinger dels xilens quan van dur
Allende al poder. Per esmenar aquell er-
ror, van haver d’organitzar un cop d’estat i
asseure a la presidència el fastigós Pino-
chet que, a cops de sabre, va tornar a situar
cadascú al lloc que li correspon. No hem
pas sentit dir que els israelians s’hagin
equivocat en votar aquesta colla de fanà-
tics que ara governaran el país. Més aviat
hem sentit elogis al president Netanyahu
per haver sabut trenar un teixit impossi-
ble. Per satisfer la multitud d’ambicions
ha hagut de nomenar trenta ministres i sis
viceministres. Impressionant. Han hagut
de canviar el mobiliari de la sala del con-
sell perquè no hi cabien. D’alguns en sen-
tirem parlar, com del ministre d’Afers Es-
trangers, un personatge de l’extrema dreta
populista. Ehud Barak continuarà coma-
nant l’exèrcit. És igual que sigui laborista.
Si Obama va confirmar en el càrrec el se-
cretari de Defensa de Bush, qui s’ha d’es-
tranyar que, a Israel, Barak continuï al
capdavant de l’exèrcit, tot i que el govern
hagi canviat? Bé s’ha d’encomanar a algú
de confiança, la bomba i el negoci militar.

Extremistes de confiança

l’escaire | MIQUEL PAIROLÍ

El primer ministre Netanyahu, a l’esquerra, amb el seu antecessor ahir a Jerusalem. / EFE

ull dir Manacor. La contracció
precisa per definir aquest poble
situat en el cor de Mallorca, en-

mig d’un serrat de muntanyes que tira cap
a xaloc. Contràriament al que molta gent
pensa, en aquest indret no només s’hi fan
tennistes de primera, licors d’herbes dol-
ces o curses de cavalls. Jo no sé si l’escut
de Manacor, que mostra una mà prement
aquesta víscera, actua com una premoni-
ció sobre la gent d’aquest poble, que són
directes i arrauxats, encara que fa de mal
dir aquesta generalització. Potser pocs sa-
ben que a les seves platges, a Porto Cristo,
es va produir l’únic i frustrat intent de re-
conquerir Mallorca i tornar-la republica-
na. Des d’aquí un record delicat per al ca-
pità de navili Albert Bayo i els seus mari-
ners. Aquest racó del món ha donat gent
sensible, noble i avocada a temps millors.
Poetes com Gabriel Galmés o Miquel Àn-
gel Riera, que és capaç d’escriure: «T’es-
timo tant que te pots morir quan vulguis.»

V I un músic petit, entremaliat, atemporal i
bo com Joan Bibiloni, que l’altre vespre
va actuar a l’Auditori de Santa Coloma de
Gramenet, presentant el seu darrer tre-
ball, Sol en clau de fa, acompanyat per
tres guitarres (una Ramírez) i pel contra-
baix de Toni Cuenca. Una delícia de quasi
dues hores, que ens va mostrar una vida
encançonada, plena de veus i blats, de
músiques i estels, de memòries i de terres,
de sentiments i d’ocells, de desig i de ca-
mins, de seduccions i de plecs, de desficis
i de tactes acaronadors... I bé podria fer un
llibre de tantes coses que ara estic recor-
dant, però és massa sentiment per ficar-
ho tot en aquests quatre renglons. On eres
Joan, tant de temps lluny dels escenaris,
que cuides cavalls, persegueixes al·lotes
o cuines arròs derroter. Sort que has tor-
nat a fer allò que més t’agrada, tocar sa
guitarra i també cantar una mica. I com
que això va de música, els que t’hem se-
guit de sempre estem d’enhorabona.

Mà en el cor

la galeria | DAVID MARÍN I PLÀ

Agència Catalana
de Protecció de
Dades ha alertat
que la majoria

dels ajuntaments catalans estan
incomplint la llei en difondre a
les seves planes web els acords
de plens o de comissions de go-
vern. El cert és que l’exposició
pública de les actes no és pas cap
novetat, ja que la majoria d’ajun-
taments, des de la reinstauració
de la democràcia, han optat tradi-
cionalment per penjar aquests
acords en els plafons d’informa-
ció municipal. La majoria de go-
verns ho feien, a més, conside-
rant que es tractava d’una infor-
mació pública i que feien un ser-
vei al ciutadà. I que feien encara
més servei si utilitzaven les noves
tecnologies com ara la xarxa in-
ternet. La qüestió és, però, que en
els darrers anys, segurament fruit
de determinats abusos, la legisla-
ció protegeix les nostres dades
personals de manera que aquestes

L’ formin part del nostre àmbit pri-
vat i no es puguin utilitzar per a
altres objectius que no siguin els
que nosaltres mateixos hem auto-
ritzat. La situació (que tan bé ens
sembla quan es tracta d’evitar pu-
blicitat no desitjada o determinats
enganys) comporta, per tant, un
canvi d’hàbits en les nostres con-
ductes i, és clar, en la dels ajunta-
ments. Es tracta de situacions en
què les nostres dades personals i
l’interès públic poden entrar en
contradicció, i tot i que la fronte-
ra entre una i altra ens sembla di-
fusa, en aquests casos la legisla-
ció sempre tendeix a preservar
els nostres interessos particulars.
I això fa que ara hàgim de revisar
determinades conductes que do-
nàvem per bones només amb
l’argument aquell que sempre
s’havia fet així. Només cal dema-
nar que en aquest procés, i això
sembla que ja s’està fent així, hi
hagi una normativa clara i prou
temps per adaptar-s’hi.

Les actes dels plens, de
servei públic a il·legalitat

editorial

ues agents de la Poli-
cia Local de Sitges
mantenen des de fa
més d’un any un con-

tenciós amb l’Ajuntament perquè
se senten discriminades per la se-
va condició de parella sentimen-
tal. Les agents asseguren que han
estat víctimes d’atacs homòfobs
per part d’una minoria de la plan-
tilla que no s’han investigat i que
el cap del cos, amb el vistiplau
del regidor, les ha canviat de torn
perquè no puguin coincidir per
fer festa ni durant les vacances.
La llei de conciliació laboral i fa-
miliar en la qual s’emparen les

D agents és l’eina que hauria de
servir per resoldre un conflicte
que amb el temps s’ha anat en-
quistant perquè ningú no afluixa.
L’Ajuntament, com a administra-
ció pública, té l’obligació de fer
el primer pas i d’aplicar aquesta
llei de conciliació de la qual els
polítics tant s’omplen la boca. No
té consistència l’argument del re-
gidor que diu que prevalen els
criteris d’organització policial
per sobre dels particulars. Es
tracta de fer compatibles els dos
interessos legítims i d’aclarir res-
ponsabilitats pels atacs homò-
fobs. Així de senzill.

La conciliació familiar també ha de
ser possible en la policia de Sitges
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