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Tres en raya
� La iglesia ha tachado de horrendo el avance que ha permitido salvar a un niño tras un

trasplante de sangre del cordón umbilical de su hermano: ¿tienen razón los obispos?

Afavor de la vida
Javier Coromina

a Iglesia Católica, que uno sepa,
siempre se ha declarado a favor de
la vida, por lo que ha estado en

contra de las relaciones sexuales lleva-
das a efecto con cualquier medio anti-
conceptivo, excepto el método ogino, el
cual, por sus frecuentes fallos, ha llena-
do el planeta de hijos del señor Ogino.
En estos días ha vuelto a lanzar un re-
cordatorio sobre la prohibición del pre-
servativo. En fin, habrá que acudir a lo
de «doctores tiene la Santa Madre Igle-
sia»

La crueldad
José Maria Carbonero

unque no me afecta en absoluto
lo que digan los obispos, me pa-
rece mentira que sigan con un

lenguaje de antiguo testamento: machis-
ta, antisocial e inhumano, y que consigan
que tanta gente les siga en su cruel tali-
banismo. El culto a la ignorancia, a la
muerte y al sufrimiento –el ajeno, claro,
que bien orondos se les ve- es efectiva-
mente de otro mundo, de otra época, de
otra sociedad. Merecen un muy destaca-
do puesto en un museo. El de los horro-
res.

Noal«bebémedicamento»
Antonio Pérez Ramos

sea, al procedimiento destinado
a salvar in extremis la vida de un
hermano utilizando el embrión

de otro hermano como herramienta. Una
situación que tanto el Vaticano como la
Conferencia Episcopal Española, por más
que les duela, no pueden aceptar, puesto
que todo embrión ya es persona y por lo
tanto no se puede destruir en un proceso
donde sucede que se descartan y destru-
yen embriones, o sea, personas. El fin,
por noble que fuere, no justifica los me-
dios.
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De Bolònia a
Barcelona

� Magdalena Álvarez,
ministra de Fomento: «El
lince es un animal con el
que estamos sensibilizados
y más ahora».

� Arnaldo Otegi, miembro de
la izquierda abertzale: «Es

necesaria la construcción
de un gran espacio
independentista con
quienes tienen interés en
hacerlo con nosotros. El
PNV se ha autoexcluido de
esa dinámica y de este
espacio».

� Eduardo Madina, diputado
del PSOE por Vizcaya: «El
atentado de ETA me blindó
contra el odio».

� Julia Roberts, actriz: «No
soy nueva, pero estoy como
nueva».

es imatges que les te-
levisions ens repetei-
xen aquests dies, so-

bre la manifestació dels es-
tudiants contra el Pla
Bolònia i les càrregues dels
mossos d’esquadra, són es-
fereïdores. Consternació,

indignació, frustració i tristesa. Les imat-
ges em recordaven massa a les dels grisos
quan ens feien córrer a nosaltres. En guard
dos records inesborrables: a la plaça del
Castillo, de Pamplona, en 1975, i a les fes-
tes de Gràcia de Maó, el 1976. Em pensava
que no les tornaria a veure, i molt menys
m’imaginava que seria a mans d’una poli-
cia autonòmica en el país que es reclama
del diàleg i la tolerància. Ja se sap que en
aquests concentracions d’estudiants s’hi
mesclen grups violents, que confonen l’ac-
ció directa amb l’agressió a l’altra. Però
també s’ha de saber que aquesta part és
una minoria que aprofita les concentra-
cions de masses per a fer-se sentir. Si ja és
un error emprar la repressió i la violència
(encara que sigui per defensar-se de les

pedrades) amb aquests grups, molt més
ho és realitzar càrregues generals contra
estudiants, periodistes i qualsevol que
passes per allà. El tema Bolònia, i jo, com
Esquerra Unida, estic amb la gent que s’hi
oposa per conviccions, perquè consider
que es tracta d’una porta oberta a la mer-
cantilització de l’ensenyament superior i a
la privatització –encara que sigui parcial-
de la Universitat, ja ha entrat en l’escalada
de la violència, un fet que acaba essent do-
lent per a totes les parts. També m’ha fet
mal que l’actuació dels mossos sigui quan
el Departament d’Interior de la Generali-
tat sigui una responsabilitat directa de
gestió d’Iniciativa per Catalunya. És cert
que ja s’han anunciat investigacions ex-
haustives i que s’ha afirmat la voluntat
d’arribar a les últimes conseqüències a
l’hora de depurar responsabilitats. Si mai
no vaig entendre perquè una força política
(ICV-EUiA) que és el pont entre els movi-
ments alternatius i el compromís polític,
assumís la responsabilitat del govern de la
policia, molt menys ho entenc ara.

Un fiet caigut del cel

Josep
Portella Coll

ndrés va salvar
una vida, i en
circumstàncies
que semblen
més del cine que

de la realitat. Passejava
tranquil·lament per un ba-
rri de Barcelona, tot passe-

jant el seu fill, Didac, de 10 mesos, que ana-
va al cotxet, quan va veure que li queia al
costat una petita sabata infantil. Sorprès,
va alçar la vista, va mirar cap a dalt, i va
veure amb ulls esbatanats que un fiet es
balancejaba a l’ampit d’una finestra d’un
tercer pis. I tot d’una va veure espantat que
el fiet queia al buit.
En una fracció de segon va assegurar-se
que el cotxet de’n Didac no es borinaria, i
va posar-se en actitud d’agafar el fiet. I el
va agafar. L’impacte va resultar més deses-
tabilitzador del que pensava a causa del
pes de l’infant, uns quinze quilos. En cau-
re-li fiet als braços, tots dos van acabar vio-
lentament a terra. Van mirar-se a la cara: el
fiet estava mut, no deia res, espaordit. Però
de seguida va rompre a plorar. Didac con-
tinuaba al cotxet, discret, en silenci, estic
segur que es va adonar que acabava de
presenciar un miracle.
El fiet plorava quan la mare va aparèixer
sense alè, havia baixat desesperada les es-
cales en un temps rècord. I els veïns i els
transeünts van reunir-se en colla al voltant
del fiet que, és evident, havia salvat la vida
gràcies a l’abraçada d’Andrés, salvador.
Algú va avisar una ambulància, que poc
després se’n duia el fiet a l’Hospital Infan-
til de la Vall d’Hebrón per a un reconeixe-
ment i per romandre ingressat en observa-
ció. Vaig trucar-los per demanar-ne infor-
mació, però no van voler dir-me res
perquè, segons van explicar-me, no sóc de
la família.
La presència d’Andrés, en el moment opor-
tú i en el lloc oportú, és un fet providen-

cial, una casualitat majúscula que fins i tot
costa de creure. Andrés va protegir el fiet
d’un traumatisme terrible i el va salvar
d’una mort gairebé segura, el passat dis-
sabte 14 de març. El fet ha estat recollit pels
principals periòdics d’Espanya i Argentina.
Perquè Andrés és argentí. Natural d’una
petita localitat envoltada d’immenses mas-
ses d’aigua, que pertany a una província
fèrtil i força productiva ubicada al bell mig
del territori argentí. Els pares d’Andrés, se-
gons declaracions fetes a un periòdic local,
estan molt orgullosos del que va fer An-
drés i diuen que sempre ha es-
tat una bona persona.
Molts argentins d’Argentina i
d’arreu del món són bones
persones. N’hi ha que ho sem-
blen i n’hi ha que no. N’hi ha
que ho demostren amb fets
concrets, i n’hi ha que inten-
ten demostrar virtuts i capaci-
tats, presents i potencials,
però no troben més que in-
convenients i normatives que
ofeguen la bona voluntat.
També hi ha argentins que no
són bones persones, natural-
ment, però d’aquests no n’hi ha gaires a
Menorca, tal vegada perquè ja van marxar,
tal vegada perquè no van trobar motiu per
quedar-s’hi, tal vegada perquè van trovar
la porta de sortida massa oberta, oberta de
manera sospitosa i prou eloqüent.
O tal vegada perquè, ja grandets, van tor-
nar-se a enamorar d’una cobla llunyana, i
van haver de decidir, en conseqüència, si
seguiran el camí del cor o el camí de la
mar. Tal vegada és el mateix camí, el temps
ho dirà. O tal vegada perquè no van acon-
seguir de convèncer, a causa de la condició
viperina de la llengua que fan servir, del fet
que són inofensius, més aviat necessitats.
Sigui com sigui, és notable la importància
que tenen les bones persones argentines en

el desenvolupament de la vida quotidiana
a Menorca. Vet aquí un exemple: durant
2008, sobre un total d’onze professionals
de la medicina dedicats exclusivament a la
pediatria en el context de l’Institut Balear
de la Salut, quatre són argentins. I van te-
nir cura de la tercera part del conjunt d’in-
fants de Menorca. Cap altra nacionalitat ha
assumit aquesta responsabilitat. Durant
2009, però, només en són tres, i sembla poc
probable, per això de la cobla llunyana,
que tornin a ser quatre. Però no és una
qüestió de números, sinó que será una

qüestió de qualitat.
Efectivament, perquè en
relació a les bones perso-
nes, la nacionalitat no és
un factor decisiu. El que
realment importa és la bo-
na voluntat, el sentit pro-
fessional, la vocació de ser-
vei, l’experiència, el sentit
comú, la responsabilitat.
Segons va informar la
Guàrdia Urbana, el fiet que
va caure de la finestra i sal-
var-se de morir com un po-
llet que cau del niu, estava

sol a l’habitación, la finestra era oberta per-
què feia caloreta. I la finestra era a l’abast
del fiet, que hi va pujar. Tot plegat ha estat
una imprudència gravíssima, una gravíssi-
ma negligència, i aquí les nacionalitats no
tenen res a dir.
Cap periòdic va informar del nom del fiet,
només un en dóna l’edat: 2 anys. Cal
aprendre la lliçó: molta cura amb els nens
petits, mai una finestra oberta a l’abast de
la curiositat infantil, refieu-vos d’un argen-
tí, encara que passegi per Barcelona, per-
què és probable, però no segur, que estarà
sota la finestra quan calgui. Però ningú
sap, ni ell mateix, quan serà el moment de
posar-se a sota de la finestra, i obrir els
braços, i esperar l’impacte.
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Món i memòria


