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La bona crítica sense càstig
ecordava la set-
mana passada els
fets de Bhopal, de
desembre de
1984, ara fa 25

anys. La mort d’aquells
centenars i centenars de
fiets, produïda per la inha-
lació d’un gas tòxic proce-

dent d’una fàbrica que tenia desactivats els
sistemes de seguretat, proposa reflexionar
sobre el poder dels poderosos. Perquè prou
vist està que de vegades abusen amb impu-
nitat de la pobresa i la ignorància de les
persones sobre les quals tenen responsabili-
tat laboral, social i política. I moral.

És inevitable relacionar aquests fets
tràgics i inoblidables amb els fets de Cuzco,
al Perú, igual de tràgics i inoblidables, en-
cara que de magnitud menor. Són els fets
d’octubre de 1999, ara fa poc més de 10
anys. A Taucamarca, un poble rural i mun-
tanyenc del departament de Cuzco, un
grup de fiets escolars feien el berenar
col·lectiu de l’escola, el divendres 22 de oc-
tubre, segurament feia fred, hi hauria boira.

El poble és a una zona pobra del Perú,
que en té moltes, i l’escola ofereix als alum-
nes un bon berenar de bon matí per tal que
puguin aprofitar les classes, perquè ja se
sap que el cap funciona massa lent si la
panxa és buida. Hi havia fiets de 3 anys
fins als 14. Alguns van dir després que la

llet d’aquell divendres terrible tenia un sa-
bor estrany, però igualment n’hi va haver
que van prendre dues i tres tasses d’aquella
llet amb cereals. Que estava contaminada
amb el pesticida que al poble feien servir
per protegir els cultius.

En relació a la quantitat de llet, la quanti-
tat de pesticida va ser més aviat poca, per-
què els fiets no van patir símptomes tot
d’una de prendre la llet, sinó unes hores
després. Els fiets que tenien més gana, els
que menjaven millor, els
que van prendre dues o
tres tasses de llet van ser,
precisamente, els qui van
prendre més quantitat del
pesticida. La gana, la fam,
la pobresa els va matar.

Unes hores després, una
cinquantena d’aquells fiets van tenir mal
de panxa, molt mal de panxa, quan torna-
ven a casa. Alguns van morir de camí, d’al-
tres van morir en arribar a casa. Alguns van
tenir sort i van arribar a temps a l’hospital,
i a l’hospital els van administrar un antí-
dot, i van salvar la vida. Van morir 28 fiets,
intoxicats amb un pesticida fosforat, dife-
rent del que va resultar igualment mortal a
Bhopal. Tot sembla indicar que havien es-
calfat la llet, allà fa molt de fred, dins unes
llaunes que havien contingut el pesticida i
que no n’estaven prou netes.

La tragèdia de Bhopal ha estat la ne-

gligència gravíssima d’una multinacional, i
les reclamacions dels damnificats encara
fan cues als laberints burocràtics que, deli-
beradament, els imposa el poder dels pode-
rosos. Exigir determinades formes i etapes
burocràtiques o administratives és una es-
tretègia prou coneguda per desanimar la
voluntat de reclamació. I aquesta estratègia
és cruel fins assolir la condició inhumana,
encara que legal, quan el poderós li exigeix
aquestes formes i aquestes etapes a una

persona que no hi és entesa ni té
prou doblers per pagar un advo-
cat per tal que se n’encarregui.

La tragèdia de Cuzco va ter-
minar amb la paraula oficial de
trobar responsables, i res més.
Però prou que se sabia que el
responsable no té cara ni té

nom: és la pobresa. I la probresa és un efec-
te secundari, moltes vegades deliberat, de
la riquesa. La riquesa és l’objetiu dels pode-
rosos, i la pobresa és l’eina per aconseguir-
la. La crisi de moral política que pateix el
conjunt balear d’ençà de l’estratègica fugi-
da del poderós anterior n’és un exemple.
Ara, una altra fugida torna a ser-ne exemp-
le, encara que plori en públic, n’hi ha tants
que ploren en privat! Sembla que serà cert
això que fugir no és covardia, sinó prudèn-
cia i preparació per a la pròxima.

En aquest context en què el poder dels
poderosos condiciona que molts doblers no

arribin allà on havien d’arribar, i molta gent
es queda, en conseqüència, patint les con-
seqüències, la crítica resulta necessària. No
és una crítica destructiva, sinó una crítica
constructiva i en positiu. Però aquest tipus
de crítica no és habitual, encara que és ne-
cessària per al bon funcionament de la co-
munitat. Tal vegada, va dir-me una bona
amiga, un dia a Maó, perquè ningú vol te-
nir problemes amb la feina si alça la veu
per mirar de construir una societat millor
mitançant el mètode de denunciar l’abús
de poder dels poderosos.

Però vet aquí que dijous, dia 3 de desem-
bre, es va fer públic el dictamen del Tribu-
nal Superior de Justícia d’Andalusia. La
gerència d’un hospital andalús va sancio-
nar amb quatre mesos sense feina una pro-
fessional del mateix centre perquè en un
programa de televisió va fer una crítica so-
bre una actuació de l’hospital que conside-
rava negativa i que va tenir la mort d’una
persona com a resultat. Criticava, sense vo-
luntat de desacreditar, l’actuació de l’hospi-
tal on treballava i l’actuació d’alguns com-
panys de feina. D’això se’n diu valentia,
però per això va rebre quatre mesos de càs-
tig, sense feina ni sou. Després del tràmits
pertinents, ara l’autoritat judicial obliga
l’hospital a retractar-se, i a pagar-li a la doc-
tora allò que va negar-li en represàlia. Fóra
bo que tothom en prengui nota.
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Tres en raya
 � ¿Debe España enviar más tropas a Afganistán atendiendo a la petición de Obama?

El ardor
José María Carbonero

l flamante premio Nobel de la paz tiene prisa por
cerrar alguno de los motivos de malestar que su
gestión genera entre los conservadores y los gran-
des grupos de presión. Los americanos han estado

en todas las guerras, necesitan este morbo especial de
sentirse imperio y consideran una humillación insopor-
table que alguien les ofenda en su virgen suelo patrio.
Por tanto, allá van, a estrellarse de nuevo para tranquili-
dad de sus incultos ciudadanos, que se sienten más im-
portantes si sus tropas llevan corte de sobreros: nosotros.

Cuestión de responsabilidad
Xavier Cassanyes

n la nueva era global, los conflictos lejanos o cer-
canos, no tienen nacionalidad. Es decir, son de to-
dos y está en la dignidad de cada estado asumir
su cuota de responsabilidad; ejerciendo su mayo-

ría de edad como actor internacional. La barbarie del is-
lamismo radical de los talibanes, escenificado en la vola-
dura de las estatuas de los budas monumentales o en la
cuasi esclavitud de la mujer, son argumentos que la opi-
nión pública olvida con facilidad. ¿Habríamos sido neu-
trales contra Hitler?

Que lo decidaRajoy
Joan Ferrer Miserol

i Zapatero envía más tropas a Afganistán le ata-
carán de estar sometido a Obama y de poner en
peligro vidas de militares españoles. Si no las
manda le censurarán apartarse de la política de

nuestros aliados. Como nadie sabe, ni puede saber, có-
mo acabará ese eterno conflicto de Afganistán, sería pre-
ferible que la decisión la tomase Rajoy. De este modo
tendría el honor, posiblemente el único al que puede as-
pirar, de haber tomado una decisión que afecta al con-
cierto mundial.
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Cartas alDirector
¡Elecciones ya!

Los ciudadanos de Baleares
asistimos estas semanas, entre
atónitos y escandalizados, al es-
pectáculo bochornoso que nos
brindan diariamente los políti-
cos corruptos y egoístas que se
desentienden de los problemas
de los habitantes de Baleares
para centrarse en sus propias y
egoístas conveniencias. Ante es-
ta terrible situación de «impas-

se» y descrédito generalizado,
en UPyD consideramos que só-
lo un adelanto de elecciones
puede limpiar y regenerar la
decencia política.

Comprobado que el 2º Pacto
de Gobierno ha fracasado estre-
pitosamente, debe de terminar
una época en la que la política
se ha reducido exclusivamente
a pactar con minorías de muy
escaso apoyo electoral, cuyo fin

es rentabilizar el poder econó-
micamente y destruir el marco
constitucional.

A pesar de las componendas
de última hora de Antich y a
pesar de los mil equilibrios in-
verosímiles que hace para con-
tinuar en el poder vemos como
a estas alturas, no hay capaci-
dad de liderazgo ni recursos
para lograr una solución que
asegure estabilidad en las insti-

tuciones. Antich no puede re-
componer una vez más su equi-
po de gobierno con quienes (los
multiimputados de UM) se en-
frentan a la acción de la Justi-
cia.

Hace más muchos años, que
en Baleares el PP y el PSOE han
reducido la política a componer
y recomponer pactos con tal de
ocupar físicamente el poder, y
ejercer como vulgares supervi-

vientes de la política profesio-
nal. Ambos son responsables
por igual de la desafección y el
rechazo que las instituciones
producen entre los ciudadanos.
Ambos han (y parecen querer
continuar haciéndolo) pactado,
cedido, silenciado e ignorado la
corrupción cuando les convenía
hacerlo. Ambos condescienden,
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Antonio
Basagoiti.

�José Blanco, ministro de
Fomento:«Lo decisivo para
cerrar una página web tiene
que ser un juez».

�Antonio Basagoiti, presidente
del PP vasco:«La Constitución
permite que todas las ideas y

posiciones democráticas
puedan ser defendidas en
igualdad de condiciones».

�Bibiana Aído, ministra de
Igualdad, sobre la Ley de
Igualdad de Trato: «No
podemos permitir que una

persona pueda ser tratada
peor por tener unas
circunstancias sociales o
personales diferentes».

�Rafael Nadal, tenista:«España
lo tiene todo para ganar
muchos más títulos».


