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� Barack Obama, presidente
de Estados Unidos:
«Estamos en la cúspide
para hacer de la reforma
sanitaria una realidad en
EEUU».

� Mariano Rajoy, presidente

del PP, sobre el ‘caso
Haidar’: «Todo el mundo
gana, menos España y los
agricultores españoles».

� José Blanco, ministro de
Fomento: «El presidente del
PP no va por buen camino

ya que parece que asienta
todo su trabajo en que le
vaya mal a España y no se
resuelvan los problemas».

� José Montilla, presidente
de la Generalitat catalana:
«Catalunya es una nación».

Tres en raya
 � ¿Qué respuesta puede dar la jerarquía de la Iglesia católica ante el comunicado del clero guipuzcoano contrario al
nombramiento del obispo Munilla?

Escándalo mayúsculo
Antonio Pérez Ramos

o es fácil aventurar la respuesta concreta
y específica que dictará Roma. Lo in-
cuestionable es que estamos ante un es-
cándalo insólito para el pueblo cristiano.

Ante un comportamiento contrario al evangelio,
de parte de clérigos que no parecen buscar preci-
sa y prioritariamente el reino de Dios, que no es
de este mundo. Actitud que no cuadra en abso-
luto, por más que se empeñen los obcecados pas-
tores levantiscos, ni con la Constitución pasto-
ral de la Iglesia en el mundo actual, ni con el Có-
digo de Derecho Canónico.¡Pobres desnortados!
¡Qué flaco servicio prestáis a vuestros feligreses!

Cosas raras
Joan Guasp

asan cosas muy raras en el seno de la
Iglesia católica. «Padre, que sean uno
como tú y yo somos Uno». ¿Por qué se

olvida tan fácilmente esa petición? La jerar-
quía está al servicio de la asamblea. Eso de-
bería saberlo desde los primeros tiempos del
cristianismo. ¿Cómo puede ser, pues, que
ocurran estas «desuniones»? Yo creo que el
clero tiene no sólo el derecho, sino también
el deber, de criticar ciertas decisiones supe-
riores. Y creo también que la Superioridad
debe tener la suficiente humildad para escu-
charlo.

La tribuna

¿Yel voto de obediencia?
Antonio García de la Rosa

BonNadal a tota la famíliamenorquina

no de los tres votos de todo sa-
cerdote, el de mayor importan-
cia por la trascendencia social

que su transgresión puede tener, es el de
la obediencia. Algunos curas vascos se
caracterizan por el hecho de «ir por li-
bre». (No olvidemos que el germen eta-
rra se incubó en muchas sacristías vas-
cas). Así las cosas la Iglesia no puede ce-
der. Y ellos, si no les agrada el
nombramiento, que se vayan a picar pie-
dra. Se hallarán mejor y nos dejarán en
paz.

adal, sí que
aquest any arri-
bes prest! O
serà que són els
anys, que arri-

ben prest? Els anys arriben
força ràpid, això és ben
cert, però és igual de cert

que ens duen una bona càrrega d’això més
valuosa: experiència de vida. Aquesta ex-
periència és visceral en grau divers segons
les persones. I és segons aquesta condició
variable de visceral que hom pot fer-se in-
diferent al fracàs, i asseure’s a la taula na-
dalenca tan tranquil·lament i amb la cara
alta. O, ben al contrari, hom pot assumir
una participació responsable i afrontar el
Nadal amb el cap cot, de vergonya.

Tal el que era previsible, perquè la pa-
raula dels poderosos d’aquí d’allà ja no
inspira gaire confiança, la cimera del clima
de Copenhaguen va acabar en fracàs. El
fracàs ha estat tan vergonyós que els caps
d’Estat que hi van participar van haver de
sortir per la porta del darrere, i els gabi-
nets de premsa defugien el concepte de
fracàs i ni tan sols gosaven d’emetre l’ha-
bitual discurset de paraules buides, tal el
punt extrem al qual arriba la nul·la credi-
bilitat del funcionari que cobra un sou, per
voluntat democràtica, per fer alguna cosa
bona per a tots.

La cimera havia estat convocada per
veure de reduir entre tots les emissions de
gasos tòxics a l’atmosfera. Però ningú, cap
país, es va comprometre a reduir res. Al-
guns van dir que en reduirien les emis-
sions si la resta de països es comprometia
a fer el mateix, la qual cosa és una actitud
infantil, força irresponsable, perquè és
passar la pilota.

D’altres, més generosos, van oferir pa-

gaments en milions de dòlars als països
pobres (però aquí també hi era el condicio-
nal: si la resta de països fan cosa semblant)
en canvi de no parlar de reduir les emis-
sions tòxiques i, per tant, de poder seguir
contaminant. Aquesta idea implica inun-
dar de dòlars les butxaques dels mandata-
ris dels països pobres per tal que tolerin, i
sobre tot per tal que amaguin, els efectes
devastadors del canvi climàtic. Conside-
rant la corrupció d’aquí i d’allà, aquest ob-
jectiu no sembla difícil.

El problema del canvi climàtic rau en
les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle a l’atmosfera, i el principal
d’aquests gasos és el diòxid de carbo-
ni (CO2). A l’atmosfera, aquest gas
dificulta la dissipació del calor, que
en conseqüència escalfa a poc a poc
el planeta, que ja se sap que reaccio-
na de manera violenta. La combustió
del carbó produeix més contamina-
ció amb CO2 que cap altre combusti-
ble fòssil.

La meitat de tota l’electricitat que
es consumeix als Estats Units (i fàcil
és imaginar-se que no és poca cosa)
procedeix de centrals tèrmiques que
funcionen amb carbò, que en cremen
tones i tones, i tones i tones del tòxic
CO2 envien cada dia a l’atmosfera.
La central de Gibson (a l’estat de In-
diana), per exemple, consumeix 25
tones de carbó per minut, i funciona
24 hores al dia, cada dia de l’any. Un
altre exemple: d’aquestes centrals
tèrmiques, Xina en té 40 de construïdes o
en construcció. Xina i Estats Unitos són els
paísos més contaminants del món i els
principals responsables del fracàs de Co-
penhaguen.

El fet de Xina i Estats Units consumir

tant de carbó té una explicació: Estats
Units és el país que té les reserves de car-
bó més grosses del món: 27% del total; i
Xina va de tercer: té el 13% de tot el carbó
del món; al mig és Rússia, amb el 17%. Tot
coneixent aquesta realitat, cal pensar què
feien Xina i Estats Units a la cimera del cli-
ma. Cal pensar si realment tenen voluntat
de reduir les emissions tòxiques si, d’una
banda, no en pateixen les conseqüències i,
d’una altra, tenen al subsòl tot el carbó
que necessiten per cremar durant un pa-
rell de segles.

Espanya no queda al marge de la ver-
gonya. Segons va informar La Vanguardia
el 8 de desembre, les emissions tòxiques
de CO2 d’Espanya, en 2007, van ser de 9,5
tones per habitant i any. Aquesta xifra és
la més alta d’Europa, és el doble que la

mitjana mundial (que és de 4,5) i és tan
sols la meitat que la d’Estats Units, que és
de 19,9. Encara hi ha cosa pitjor: la conta-
minació espanyola de l’atmosfera ha aug-
mentat un 57% des del 1999, quan la mitja-
na mundial va augmentar el 10%. En d’al-
tres paraules, Espanya contamina la
meitat que Estats Units, pero el seu ritme
de contaminació és força més alt. La conta-
minació nord-americana, encara que altís-
sima, no va augmentar des del 1999 sinó
que va disminuir un punt percentual.

En aquest context d’hipocresia, perquè
tots volen reduir la contaminació
però a ningú dels grossos li interessa
de veritat reduir-la, Silvio Berlusconi
sembla una persona sincera. Hom
acaba de saber que anirà a Suïssa a
fer-se una cirurgia estètica a la cara
perquè considera que no ha quedat
prou bé de l’atentat que amb una es-
tatueta va patir a la Piazza del Duo-
mo, a Milan, el 13 de desembre.
L’agressor (pobre infeliç, què li espe-
ra!) va aconseguir més de 100.000
amics, a Facebook, en menys de 48
hores. I llavors Facebook va tancar el
grup.

Un cop més he deixat palès que
no guanya la raó, sinó la força del
poder polític i del poder econòmic,
un fet que es pot observar a les més
altes esferes i aquí al costat. Tal ve-
gada arriba el moment de canviar el
valors morals i assumir els valors
que fan servir els de dalt. O tal vega-

da l’arribada del Nadal ens convidarà a
una reflexió. I per al Nadal, i per a la refle-
xió, us deixo, amb tot d’il·lusió, la meva
«Conversa amb el cavall», que tal vegada
us resultarà interessant de llegir. Tingueu
un bon Nadal, família menorquina!
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