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ARTICLES PUBLICATS A S’ULL DE SOL

AGOST DE 2005

Malalt, però no pas gaire

Em vaig espantar en assabentar-me’n: diuen que S’Ull de Sol
està malalt, diuen que potser és cosa greu, diuen que potser
agonitza i es mor. I em proposo veure què passa. La notícia
de la malaltia, que ja s’entrellucava a l’exemplar de juny, va
quedar confirmada a l’editorial de l’exemplar de juliol, que
explica que hi ha la possibilitat que aquesta revista
deixi d’existir perquè no desperta prou interès entre la po-
blació local, o al menys això és el que sembla.

Com a metge no puc abstenir-me de mirar aquest pacient
amb ulls professionals: està malalt, efectivament, però ni
l’auscultació ni la palpació, ni cap radiografia o ecografia in-
diquen malaltia greu. Presenta una certa pal·lidesa, potser
està anèmic; té poca força muscular, potser necessita exer-
cicis de rehabilitació; fa una mica d’olor, potser necessita
una bona rentada; sembla cansat, potser li cal un cop de mà;
diu que té set, potser de justícia, algú li ha de donar l’aigua
que li escaigui, però diu que no té gana, potser necessita



menjar de receptes noves; diu que vol sortir, però que no sap
per on sortir-se’n. I plora com un nen (i no és pas un nen,
aquest pacient), i aquesta plor em recorda que qui plora és
que no pot parlar, però en té molt a dir.

Veig al mateix temps que el cor li batega amb força i que la
tensió arterial està com cal, que les pupil·les miren amb
atenció, que el cervell reté tot el que li dic i la memòria no li
falla, que la respiració és pausada i profunda, que les extre-
mitats presenten vitals els reflexos, que les articulacions es
mouen amb llibertat, que la mà no tremola. La veu presenta
una certa afonia (i no és gens estrany: tant que ha parlat!),
però miro les cordes vocals i veig que tan sols presenten una
inflamació lleugera. Així, doncs, què li passa a aquest
pacient?

Li passa que necessita el que necessiten fiets i fietes: molta
cura. Perquè S’Ull de Sol és fill d’Alaior, i Alaior no el dei-
xarà. No és fill petit, és més aviat adolescent. I per això ne-
cessita atenció i alhora llibertat; necessita companys però
també independència. Necessita que Alaior li expliqui el què
i el com de la vida, que li expliqui el que passa i el que no
passa a casa nostra, necessita menjar. Necessita la paraula
dolça i enamorada, però també la paraula enèrgica. Neces-
sita saber dels vicis per tal de no caure-hi, i si cau, necessita
un cop de mà. Necessita paciència i tolerància, i que cap
alaiorenc li tanqui les portes de casa seva, que es fill, malaltó
potser, però fill.

Aquest adolescent també ha de fer el que li pertoca: ja no
s’accepten les actituds infantils, el pantalons s’han fet curts
i en calen de nous, la dutxa ha de ser diària, igual que l’exa-
men de consciència. És a dir, Alaior farà tot el calgui per
pujar aquest pacient, però aquest pacient ha de fer tot el que
li calgui per guarir-se: les dues parts han signar un tracte de
mútua col·laboració. El mateix passa amb la grip. Sembla
una cosa terrible (alerta, que n’és, de terrible, de vegades),
però és malaltia transitòria, guareix amb un tracte de mútua
col·laboració: el malalt romandrà al llit i farà bondat, i la fa-
mília li donarà unes herbes calentones amb mel, i una aspi-
rina. I d’aquí a res, tots ens trobarem a la plaça com si res
hagués passat.-
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SETEMBRE DE 2005

Leucèmia

La leucèmia que pateix en Francesc, de Ciutadella, commou
la població menorquina, i va promoure una campanya sense
precedents per tal d’aconseguir el donant compatible que
permet de fer-li el trasplantament de medul·la òssia. I obliga
a explicar què és la leucèmia.

La leucèmia infantil és diferent de la leucèmia dels adults, i
no és prudent, per tant, traslladar a la infància l’experiència
personal o professional de la leucèmia de les persones adul-
tes. La paraula leucèmia (o leucosi, que és el mateix) és an-
tiga, i significa sang blanca, i fa una referència a l’època en
què aquesta malaltia evolucionava sense aturador fins al
punt de dominar de blanquinós el vermell de la sang. Lla-
vors no havia manera de controlar-la, i resultava invaria-
blement fatal per a tots els malalts, i d’això no fa pas gaire:
poc més de mig segle. La ciència ha avançat considerable-
ment, i avui la leucèmia infantil, encara que continua sent
una malaltia greu, presenta un índex de supervivència cada
cop més alt: en bones mans es pot esperar que de cada deu
infants amb leucèmia, set o vuit superin la malaltia per sem-
pre més. Però aquesta proporció de pacients que superen la
malaltia necessita una matisació: varia segons el tipus de
leucèmia que es consideri i segons les característiques per-
sonals i clíniques del pacient. És a dir, hi ha casos en què es
pot esperar un índex alt de superació de la malaltia, però hi
ha casos en què les esperances són menys optimistes.

La leucèmia de la infància no és una malaltia freqüent: pre-
senta una incidència anual que volta els quatre casos per
cada cent mil infants menors de 15 anys d’edat, però alhora
és la forma de càncer infantil més freqüent. No és una ma-
laltia infecciosa (no és transmissible de persona a persona,
però n’hi ha una varietat en l’origen de la qual hi és un virus),
ni és la conseqüència d’una alimentació deficient o de la
poca o molta cura que s’hagi tingut d’un fiet determinat: la
leucèmia és càncer, és una malaltia maligna i agressiva, en-
cara que el grau de malignitat i d’agressivitat varia segons
els casos concrets.
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La leucèmia resulta de la transformació maligna de deter-
minades cèl·lules de la medul·la òssia. S’ha de recordar que
la medul·la òssia, que es troba en forma gairebé líquida a
l’interior dels ossos, és l’òrgan que, després de la vida fetal,
s’encarrega de produir les cèl·lules de la sang: glòbuls ver-
mells (o eritròcits o hematies, que és el mateix), glòbuls
blancs (o leucòcits, i n’hi ha diversos tipus) i plaquetes. La
feina de la medul·la òssia és silenciosa però vital ja que de
manera constant, produeix les cèl·lules sanguínies que es ne-
cessiten per substituir les que, envellides o defectuoses, el
cos elimina.

A més, la feina de la medul·la òssia és doblement exacta:
d’una banda produeix (i envia a la circulació sanguínia) el
nombre precís de cèl·lules que es necessiten en cada mo-
ment, ni de més ni de menys. I d’una altra banda, totes les
cèl·lules sanguínies queden aquí marcades amb un sistema
de marques que és específic per a cada ésser humà, de tal
manera que el cos de cadascú (específicament les defenses,
és a dir, el sistema immunològic) identifica aquestes cèl·lules
com a pròpies, i no les destrueix; però si el sistema immu-
nològic troba cèl·lules sanguínies procedents d’una altra per-
sona, les destrueix ràpidament, excepte que tinguin les
mateixes marques, o gairebé les mateixes.

Aquestes marques que duen les cèl·lules de la sang són unes
proteïnes altament sofisticades que es troben a la superfície
de les cèl·lules: són antigens. L’exemple més clar n’és el dels
grups sanguinis: si els glòbuls vermells d’una persona tenen,
sobre la superfície cel·lular, un antigen anomenat A, la per-
sona és del grup sanguini A; i si a més hi tenen l’antigen ano-
menat Rh, és del grup sanguini A Rh positiu, etc. Tots els
glòbuls vermells que produeix la medul·la òssia tenen el ma-
teix grup sanguini, que no canvia mai. El glòbuls blancs, per
la seva part, duen incorporat a la superfície cel·lular un sis-
tema similar de marques, és a dir, d’antigens, però molt més
complex, que tampoc no canvia mai.

La medul·la òssia conté unes cèl·lules força especials, que no
surten d’aquí, que tenen l’extraordinària capacitat de repro-
duir-se per generar d’aquesta manera una descendència
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(se’n diu una línia cel·lular) de cèl·lules que a poc a poc van
madurant, a l’interior de la medul·la òssia, fins que arriben
a la condició de glòbuls vermells madurs, glòbuls blancs ma-
durs i plaquetes madures; llavors surten a la circulació san-
guínia general. De vegades, però, segons les circumstàncies,
surten cèl·lules immadures a la sang, però són del final del
procés de maduració: aquest fet és normal.

Aquestes cèl·lules tan especials són precursores, progenito-
res, són mares d’alguna manera, però no s’han de confon-
dre amb les anomenades cèl·lules mare embrionàries, de les
quals es parla últimament. A la medul·la òssia hi ha tres va-
rietats de cèl·lules precursores: les que tenen com a descen-
dència glòbuls vermells, les que tenen com a descendència
glòbuls blancs i les que tenen com a descendència plaque-
tes. Aquestes cèl·lules també tenen, sobre la superfície
cel·lular, un complicat sistema de marques (és a dir, un sis-
tema antigènic), igualment invariable, mitjançant el qual el
sistema immunològic les reconeix com a pròpies. I de la ma-
teixa manera que una persona necessita rebre glòbuls ver-
mells d’un grup sanguini compatible (perquè si no fos així es
produiria una reacció que acabaria amb la destrucció dels
glòbuls vermells incompatibles), també necessita rebre una
medul·la òssia que sigui compatible, és a dir, que les cèl·lules
de la medul·la òssia del malalt i del donant tinguin un sis-
tema antigènic idèntic, o almenys molt semblant. Si no fos
així, el sistema immunològic del pacient destruiria ràpida-
ment les cèl·lules acabades de trasplantar perquè no les re-
coneixeria com a pròpies sinó como a foranes, com a
potencialment perilloses. Per aquesta raó resulta tan difícil
trobar un donant compatible de medul·la òssia, i per trobar-
lo cal mirar el sistema antigènic de moltes persones.

El sistema antigènic és hereditari (procedeix tant de la fa-
mília paterna com de la materna, i es creu que pot haver-hi
mutacions), i per aquesta raó és més probable trobar un do-
nant compatible entre els membres d’una mateixa família o
entre els membres d’una comunitat emparentada a través
d’antics llaços de família.  

S’ha dit més amunt que la leucèmia resulta de la transfor-
mació maligna de determinades cèl·lules de la medul·la
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òssia. Això significa que, de cop i volta, sense que se sàpiga
exactament per què ni quan, es deté el procés de maduració
d’una línia cel·lular. En la majoria de casos es tracta de la
línia cel·lular dels limfòcits, una varietat de glòbul blanc.
Així, en comptes de continuar el procés de maduració i aca-
bar formant limfòcits madurs, la cèl·lula que s’ha detingut,
que és immadura, anormal, que presenta transformació ma-
ligna, comença un procés de reproducció descontrolat i
anàrquic, sense cap utilitat perquè aquesta cèl·lula imma-
dura no pot acomplir cap funció útil. És una cèl·lula grossa,
de forma especial, diferent de la cèl·lula madura, que es re-
produeix més ràpidament que les homòlogues normals i que
sol rebre el nom de limfoblast o, simplement, blast. 

El procés de reproducció anormal, patològic, fa que a poc a
poc els limfoblasts s’acumulin a l’interior de la medul·la
òssia, i d’aquesta manera, progressivament, dificulten la
feina normal de la medul·la òssia (que intenta continuar
amb la producció de glòbuls vermells, glòbuls blancs i pla-
quetes normals) perquè ocupen tot l’espai disponible i per-
què es queden amb l’oxigen i d’altres nutrients necessaris
per a la vida cel·lular. I arriba el punt en què les cèl·lules leu-
cèmiques ocupen tot l’espai de la medul·la òssia i s’atura la
producció de cèl·lules sanguínies normals.

La leucèmia infantil pot ser aguda o crònica, però gairebé
sempre és aguda. I de les leucèmies agudes n’hi ha unes
quantes varietats, però tres de cada quatre casos correspo-
nen a l’anomenada leucèmia limfoblàstica aguda (o limfocí-
tica aguda), denominació que sovint s’abrevia amb les sigles
LLA o ALL; d’aquesta també n’hi ha varietats. Varietats i sub-
varietats presenten característiques pròpies i necessiten un
tractament específic.

Després d’ocupar la medul·la òssia, o simultàniament, les
cèl·lules leucèmiques envaeixen la circulació general, i des
d’aquí envaeixen els òrgans. No s’aturen, ho poden infiltrar
tot, ni aturen el descontrolat procés de reproducció. Fins que
s’hi posa tractament. El tractament és llarg i complicat.
Poden aparèixer complicacions, relacionades amb la malal-
tia o relacionades amb el tractament. La quimioteràpia, amb
una combinació de medicaments citostàtics, és la base del
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tractament; segons els casos, caldrà afegir-hi la radioterà-
pia i el trasplantament de medul·la òssia. La curació és pos-
sible i probable, però també és possible, encara que menys
probable, que hi hagi una recaiguda, precoç o tardana, o que
en el futur el pacient desenvolupi una altra forma de càncer.

La Fundació Josep Carreras va informar que ja hi ha un do-
nant compatible per a en Francesc, la identitat del qual ha de
romandre anònima, fins i tot per al Francesc i la seva famí-
lia, així ho indica la llei expressament. El donant de medul·la
òssia, igual que tot altre donant d’òrgans, no rep cap remu-
neració, ni econòmica ni d’altre tipus, però tindrà pagades
totes las despeses. I tindrà la gegantina satisfacció de saber
que la pròpia sang és ara la sang d’algú, la sang del qual ja no
li feia servei perquè s’havia desbocat: que li ha tornat la vida. 

Gràcies, des d’aquí. I des d’aquí que consti també el desig
que la malaltia del Francesc i la de tot altre nen de Menorca,
i de més enllà de la mar, sigui breu. I tant de bo tots els nens
malalts del món rebin les mateixes atencions.-

· · ·

NOVEMBRE DE 2005

Advertits del canvi

Cent anys després, el Nobel de Medicina premia el mateix:
les investigacions i les descobertes sobre una malaltia infec-
ciosa. No es premien sofisticats experiments sobre aspectes
laberíntics d’una ciència més potencial que real, sinó un se-
guit de treballs que impliquen immediatament un benefici
real per a la població. Són dos premis que s’entenen a la pri-
mera, i que sorprenen per la senzillesa, i que són d’agrair, i
tots en sortim guanyant. Són el Premi Nobel de Medicina de
1905 i el de 2005.

El Nobel de 1905 va ser per a Robert Koch, un metge ale-
many, «en reconeixença per les investigacions i descobertes
sobre la tuberculosis», segons es va dir oficialment. Havia
fet una cosa extraordinària: demostrar que la tuberculosi no
és una malaltia produïda per forces misterioses i incontro-
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lables (això és el que es pensava), sinó per una varietat de
bacteri, un bacil, el Mycobacterium tuberculosis, que d’ençà
de llavors porta el nom de bacil de Koch. Aquesta descoberta
és més del que sembla. Implicava dues coses.

De primera, que la malaltia es feia comprensible, sortia del
pou negre i terrible de la ignorància i s’exposava a la llum
dels fets que es poden entendre. I de segona, que d’aquesta
manera se sabia que la malaltia es transmet de persona a
persona i que, per tant, es pot fer prevenció; i que si la ma-
laltia es ocasionada per un organisme viu, es pot pensar en
substàncies que no el deixin créixer (un antibiòtic) i en un
sistema de prevenció massiu (una vacuna). Les coses ana-
ren ràpidament: en 1882 Koch descobreix el bacil de la tu-
berculosi; en 1890 el mateix Koch presenta la tuberculina,
una prova cutània per diagnosticar la malaltia. En 1924 va
aparèixer la vacuna BCG, que és obra dels bacteriòlegs fran-
cesos Albert Calmette i Alphonse Guérin, i que actualment la
reben milions de nens i nenes d’arreu del món. I en 1944 es
va presentar el primer antibiòtic efectiu contra la tubercu-
losis, l’estreptomicina (encara es fa servir), que la va sinte-
titzar Selman Waksman.

El Nobel de 2005 va ser per a dos investigadors, Barry Mars-
hall i Robin Warren, per «la destacable i inesperada desco-
berta del fet que la gastritis i l’úlcera gàstrica o duodenal són
resultat d’una infecció causada pel bacteri Helicobacter
pylori». Potser tothom pensava que ja començat el segle XXI

les malalties infeccioses no amagaven secrets, que tot això de
bacteris i bacils és cosa del passat. Ben al contrari. El Nobel
de 2005 premia una cosa tan senzilla i alhora tan extraordi-
nària: que gastritis i úlcera són infeccions, i que no són pro-
duïdes per forces misterioses (l’estrès de la vida moderna,
beure massa cafè, menjar poc o amb presses, preocupar-se
excessivament) sinó per un bacil. Una altre vegada el ma-
teix, cent anys després: un canvi radical, el que era d’una
forma ara és d’una altra.

Van passar més de deu anys entre la descoberta del bacil de
la tuberculosi i el Premi Nobel, i han passat anys (no sé pas
quants, però deuen ser una quantitat semblant) entre la des-
coberta de l’origen infecciós de la gastritis i l’úlcera, i l’altre
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Nobel. En aquell moment el premi va fer canviar la forma
de pensar sobre la tuberculosi, i va canviar el tipus de trac-
tament. I cent anys després s’hi observa que ha canviat la
forma de pensar sobre la gastritis i l’úlcera, i va canviar el
tipus de tractament, que ara incorpora antibiòtics. Gràcies,
senyors Koch, Marshall i Warren. Gràcies, entre d’altres
raons força evidents, perquè ens heu ensenyat a mantenir el
cap obert, a considerar que les coses no són inamovibles,
que les coses canvien, i enhorabona que les coses canviïn.

El que no canvia és la sida, i ja fa temps que s’ha convertit en
la pandèmia més cruel i despietada, la més mortífera. Si la
humanitat no s’havia acostumat a la tuberculosi, si no ens
havíem acostumat a la gastritis i l’úlcera, sisplau, no ens
acostumem a la sida. Cada minut que passa mor un fiet o
una fieta de sida, sí, un fiet o una fieta igual al fiet o la fieta
que tenim per casa. Cada minut. Tanmateix vingui el canvi
ràpid, científics espavileu-vos. Cada minut, mor un infant,
sí, acaba de morir un altre. Atureu el rellotge dels nens, ac-
celereu el de la ciència. Que si el que voleu són mans, a
Alaior tenim un munt.

Un altre canvi històric: el de la poliomielitis, la paràlisi in-
fantil. Gràcies a la vacuna. Va començar com a vacuna que
calia administrar punxada, després va venir la forma oral,
al principio amb un trosset de sucre i després directament a
la boca. I últimament, a alguns països del món, s’administra
una forma punxada de vacuna, millor que la primitiva. Hi
ha haver, aquí també, un premi Nobel.-

· · ·

DESEMBRE DE 2005

Drogues, i Universitat de les Illes Balears

Ja són ben passades les festes de l’estiu i ha tornat la total se-
renor, i cal una reflexió amb urgència perquè s’apropen més
festes i més vacances. Tant de bo no passarà el que passa.
Durant les festes de l’estiu, aquí o allí, inexorablement un
grapat d’adolescents haurà tastat l’enganyívol sabor d’una
substància d’abús. L’entorn de festa hi és propici, hi ha una
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mena de vertigen on més d’un acaba bevent en excés per pri-
mer cop, o per primer cop fuma tabac, o marihuana, o hai-
xix, o s’empassa la primera pastilla.

Parlo dels adolescents que, empesos directament o indirecta
per d’altres més experimentats o tot seguint l’exemple dels
amics o dels amics del germà gran, consumeixen una subs-
tància d’abús per trobar-hi més alegria encara, o tan sols per
veure què és això, o per sentir-se grans, o per entrar al cer-
cle, o per agafar forces i fer allò que sembla (ai, quina
errada!) que no es pot fer sense un estímul addicional. L’ex-
periència, que és sàvia tant com ho és la ciència, m’apunta a
cau d’orella que aquest fet, aquest consum ocasional i cir-
cumstancial, és precisament això, pura ocasió, pura cir-
cumstància, i que en la majoria dels casos no es farà
habitual, encara que pot continuar com una dèria de caps de
setmana, i no de tots.

Les estadístiques indiquen que molts en tasten, de substàn-
cies d’abús; que un bon grapat continua consumint durant
un temps més o menys perllongat, però que pocs arriben al
final de l’adolescència com a consumidors habituals. Així
doncs, sembla que el consum ocasional de substàncies d’a-
bús en un entorn festiu és com «una mala nit en una mala
posada», en paraules de Santa Teresa d’Àvila, i res més,
sembla que no té transcendència. Però en té, i molta.

L’Organització Mundial de la Salut considera com a subs-
tàncies d’abús algunes que són legals i socialment accepta-
des (l’alcohol i el tabac), i d’altres que normalment no ho
són: les amfetamines i d’altres estimulants; la cocaïna, el
crac, els agents inhalants (dissolvents, gasolina), l’LSD (die-
tilamida de l’àcid lisèrgic) i d’altres al·lucinògens, incloent-
hi els fongs al·lucinògens; marihuana i haixix; el PCP

(fenciclidina) i els seus anàlegs, els opiacis, les benzodiace-
pines... Déu n’hi do, sí que n’hi ha.

Es pot suposar que un adolescent del nostre entorn pot ac-
cedir fàcilment al tabac i a l’alcohol, i amb una mica de difi-
cultat, però no pas gaire, als porros i a les pastilles. Són
substàncies amb capacitat per induir el consum continuat,
dia rera dia o cap de setmana rera cap de setmana (això no
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vol dir que qui s’empassi una pastilla una nit de bogeria en
continuarà empassant-se la resta de l’adolescència, sinó que
vol dir que hi està exposat). I d’aquestes substàncies
se’n diu, als  ambients de consum, que són inofen-
sives.  Però no ho són.

Alguns efectes nocius del tabac (càncer, malalties pulmo-
nars cròniques, impotència sexual) s’observen a llarg ter-
mini, però n’hi d’immediats: increment de la freqüència
cardíaca i de la tensió arterial, estimulació del sistema ner-
viós central i relaxació dels músculs de control voluntari. To-
thom coneix els efectes nocius de l’alcohol, però fóra bo de
recordar que la intoxicació etílica aguda, és a dir, la borrat-
xera, pot conduir al coma, i que hi ha un efecte col·lateral: els
accidents de moto o de cotxe com a conseqüència de con-
duir quan no es podia conduir. L’alcohol, igual que d’altres
substàncies d’abús, distorsiona la percepció de la realitat, és
a dir, això que l’individu veu o sent no és exactament com ho
veu o sent, però no se n’adona.

Els efectes immediats de les amfetamines i d’altres substàn-
cies que es venen en forma de pastilla són augment de la ten-
sió arterial i del grau d’activitat, taquicàrdia, insomni,
pèrdua de la gana, eufòria, disminució de la sensació de fa-
tiga, aparició d’excitació, agressivitat i hostilitat. Aquests
efectes poden durar un bon grapat d’hores. Si la dosi és alta,
la toxicitat amb amfetamines produeix, a més dels efectes
anteriors, augment de la temperatura, al·lucinacions, para-
noia, psicosi, convulsions, i mort per arítmia cardíaca. Els
porros provoquen, al punt de fumar-los, eufòria, disminu-
ció del temps de reacció, disminució de les inhibicions i aug-
ment de la gana; la toxicitat es caracteritza per disfòria, atacs
d’ansietat, psicosi, fatiga, paranoia i manca de motivació.
Quant als antídots, només n’hi ha per als opiacis (heroïna,
etc.) i per a las benzodiacepines (Valium, etc.).

Amb aquesta informació i en aquest entorn de consum de
substàncies d’abús, cal reflexionar i preguntar-se si s’ha de
fer alguna cosa, i qui l’ha de fer. Perquè tinc clar que alguna
cosa s’ha de fer abans que sigui el meu fill (i és metàfora, ja
que no en tinc) qui acabi amb una crisi de pànic o d’agressi-
vitat, o mort a la carretera.
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De primera, cal considerar que l’adolescent que consumeix
una substància d’abús no és el culpable del consum, sinó la
víctima d’un entorn social (incloent-hi el familiar en algun
cas) que l’hi ha induït. Efectivament, l’adolescent els pares
del qual fumen, probablement fumarà. L’adolescent que veu
que a casa es beu fins la ximpleria cada cop que hi ha motius
per festejar, probablement acabarà bevent perquè té models
a seguir. Qui participa de cercles d’amics on es consumeix
haixix o amfetamines, probablement també en consumirà.
No és segur, és tracta de probabilitats, d’això que és més que
possible. I el que es pitjor, l’adolescent que fuma té més pro-
babilitats de beure, i després de consumir una altra subs-
tància d’abús, i després una altra, etc. Però tampoc no és pot
dir que l’adolescent no té cap culpa: en té una part perquè és
parcialment responsable del que fa.

I de segona, que cau com una poma, per pròpia maduresa:
els adults hem de donar exemple, potser començant amb el
tema de l’alcohol. La moderació i la prudència són necessà-
ries per al propi bé i per al bé dels més joves, que hi miren
buscant l’exemple. I fins i tot fóra bo de considerar si no es
reduirien els problemes derivats del consum de begudes al-
cohòliques entre el joves si ens animessin a eliminar-les de
la taula familiar i, molt especialment, de la taula familiar en
dies festius. Si no eliminar-les, tal vegada disminuir-les o
treure’ls jerarquia, o deixar-les només per al brindis de les
postres.

També hem de donar el consell amable, amb paciència infi-
nita, un dia i una altre, i recordar que un temps vam tenir
quinze, divuit i vint anys. I hem de saber què fa i amb qui
s’hi troba el fill o la filla. Ja sé que això no és cap novetat, i
sé també que és difícil, però és el camí que cal recórrer. I els
responsables de la publicitat, dels que la dissenyen i dels que
l’accepten per tal que es vegi i faci l’efecte que busca, també
han de reflexionar sobre la inducció al consum d’aquestes
substàncies d’abús, concretament de tabac i alcohol. I rati-
ficar-se, o rectificar, que rectificar és de savis.

Potser algú pensarà encara que aquesta realitat de consumir
drogues el jovent és cosa llunyana. Vet aquí un exemple que
demostra el contrari: l’article intitulat «Policonsumo en la
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Universitat de les Illes Balears», publicat a l’últim número
(juliol-setembre de 2005) de la revista Prevención del Ta-
baquismo, que és responsabilitat de l’Área de Tabaquismo
de la Asociación Española de Neumología y Cirugía Torácica
(hi ha un exemplar de la revista a la Biblioteca Municipal de
Alaior). En són autors el professors Pericàs Beltrán, Bauzá
Amengual i Ponsell Vicens, d’Infermeria i Fisioteràpia (i el
doctor Pereiro Berenguer, de València). Mitjançant una en-
questa adreçada a 862 alumnes del col·lectiu d’estudiants
de l’edifici Guillem Cifre (Colonya, Palma de Mallorca), de la
Universitat de les Illes Balears, van poder concloure que: 1.
Del conjunt de les persones enquestades (mitjana d’edat: 21
anys; predomini del sexe femení), el 35% es declaren fuma-
dors; 2. El 69% admet que consumeix almenys una beguda
alcohòlica a la setmana; 3. El 14% fuma almenys un porro a
la setmana. I les dues conclusions que em semblen més elo-
qüents: 5. Els que fumen tabac consumeixen marihuana i
beuen alcohol en proporció més alta que els que no són fu-
madors; 6. El 90% dels que consumeixen marihuana beuen
alcohol de manera habitual. És a dir, una cosa porta a l’altra.
Bones festes. I l’ull ben obert. I que no sigui el porro uns dels
esglaons de l’escala que baixa fins a una foscor on no s’hi veu
amb claredat: en costaria molt de tornar.-

· · ·

Gener de 2006

Atxís, atxim, atxem, txem

Atxís, atxim, aixís una i mil vegades, de manera paroxismal
i continuada, de dia i de nit, esternudava sense aturador un
adolescent de tretze anys. La crisi d’esternuts es va perllon-
gar durant dies, li impedia continuar amb les seves activi-
tats escolars i familiars, i gairebé no el deixava menjar ni
dormir. Divuit dies interminables. El van haver d’ingressar
a l’hospital, li van fer tot de proves diagnòstiques per tal d’es-
tablir-ne la causa, i van administrar-li tractaments diversos,
però ni se’n va trobar la causa ni el pacient va deixar d’es-
ternudar fins que van donar-li cloropromazina (un medica-
ment que es fa servir com a antipsicòtic de baixa potencia, o
com a tranquil·litzant major). I en vint-i-quatre hores va dei-
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xar d’esternudar. Però uns dies desprès, l’aparició d’efectes
secundaris va obligar a interrompre la medicació. I els es-
ternuts no van tornar. Ningú sap per què aquest medica-
ment va aconseguir aturar els atxems, ni per què no van
tornar a començar en suspendre’l.

No es l’únic cas d’esternuts que no s’aturen, que continuen
sense interrupció durant dies i dies sense que ningú sàpiga
què passa. Hi ha constància mèdica i periodística del cas
d’una pacient, també de tretze anys, que va esternudar du-
rant dos mesos seguits, i de l’evolució en parlaven els met-
ges, i un periòdic de tirada local, que dia rera dia informava
de com anaven les coses. I encara n’hi ha més casos als re-
gistres de la ciencia mèdica, i per a molts la medicina no
troba una explicació convincent.

Encara que s’ha presentat la hipòtesis que intenta explicar el
fet, no se sap amb certesa per quin set sous esternuden unes
poques persones quan beuen vi o mengen xocolata, per què
d’altres esternuden quan es graten el paladar amb la llengua
o es pressionen una mica els llavis. Són casos esporàdics
però prou documentats.

Hi ha persones que de vegades esternuden quan orinen, i
tampoc no se’n coneix la causa, però hi ha arguments cien-
tífics que permeten relacionar aquest fet amb un altre igual-
ment curiós però molt més freqüent: molts individus de sexe
masculí, sobre tot joves, de tant en tant presenten calfreds
quan orinen dempeus, i el doll se’ls va fora, i no és que tin-
guin fred o estiguin amb la grip. La saviesa popular relaciona
esternuts i calfreds amb la grip, i té raó. Però no en té quan
diu que tindrà un refredat d’estiu l’individu que esternuda
un seguit de vegades en exposar-se sobtadament a la llum
intensa i brillant de l’estiu. Aquest fet és coneix amb els
noms de reflex fòtic, lumínic o solar, i amb la denominació
de síndrome ASCHOO (de autosomal dominant compe-
lling helio-ophthalmic outburst); ha estat estudiat
científicament, però encara que s’ha esbrinat la com-
plicada seqüència de fenòmens fisiològics que s’hi
succeeixen, no se’n sap el per què.
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Menys comprensibles són els esternuts que pateixen certes
persones quan es depilen les celles, i força incòmoda i im-
possible de justificar és la crisis d’atxems que d’altres poden
patir en excitar-se sexualment. Hi ha constància mèdica
d’almenys dos pacients que esternuden en menjar caramels
de menta. Aquestes situacions (fàcil és adonar-se’n) són ex-
cepcionals. El que és habitual és que l’esternut sigui símp-
toma d’una infecció vírica de les vies respiratòries, o tingui
una causa al·lèrgica, o sigui el reflex que intenta eliminar
partícules petitíssimes que molesten la mucosa nasal. Però
en aquest context no acaba de trobar explicació un altre fet
habitual: per què esternuden alguns nadons? Pregunta amb
diverses hipòtesis com a resposta, però cap en resulta con-
vincent del tot.

Igual que queda sense resposta una altre pregunta, també
de nadons: per què dormen tant? Buscar una resposta per
aquesta qüestió implica preguntar-se sobre la funció de la
son: és fàcil caure en la temptació de dir que hom dorm per
descansar, i de ben segur que això és cert, però parcialment,
ja que no es pot dir que el nadó estigui tan cansat per dormir
tant; ni l’exigència del descans explica per què hi ha perso-
nes que necessiten dormir més que d’altres, més enllà de
quant estiguin de cansades; ni explica les moltes i molt mis-
terioses activitats que fa el cervell durant el temps en el qual
la persona està, diguem-ne, descansant... Hi ha tantes coses
que no se saben!

L’esternut és un reflex. És a dir, és un seguit de moviments
involuntaris i incontrolables que són resposta immediata a
determinats estímuls. Perquè és un reflex, el cervell no hi té
res a dir, però perquè hi ha manera de dominar una part del
final estrepitós de l’esternut, es considera que el cervell té
alguna capacitat per interferir-hi, encara que sigui de forma
mínima. Qui de ver controla l’esternut és una petita estruc-
tura de substància gris que es troba enmig de la substància
blanca de la tija encefàlica, l’estructura nerviosa que per-
llonga la medul·la espinal dins del crani. Té nombroses i
complicades connexions nervioses, d’anada i de tornada,
amb les estructures anatòmiques que participen en l’atxem:
el nas, les glàndules lacrimals, els músculs del tòrax i de l’ab-
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domen, etc. Tot comença amb la molesta estimulació de la
mucosa del nas i la inconfusible sensació que l’esternut està
a tocar. Pocs segons després la persona tanca involuntària-
ment els ulls, i tot seguit els músculs inspiratoris, sobre tot
el diafragma, es contrauen de manera enèrgica. Gairebé al
mateix moment, la part tova, posterior, del paladar es mou
cap a dalt i tanca l’obertura posterior de les fosses nasals, la
que les comunica amb la boca.

La contracció muscular del diafragma és intensa, i s’hi afe-
geix la de la musculatura toràcica i abdominal, i tot això fa
que augmenti considerablement la pressió abdominal i la
del tòrax. Llavors la glotis, que romania tancada per evitar la
sortida de l’aire contingut als pulmons, s’obre de cop i volta,
i permet d’aquesta manera la sortida explosiva de l’aire a tra-
vés de la boca i del nas. L’aire pot sortir pel nas perquè, un
instant abans, el primer cop d’aire ha estimulat l’úvula
(també se’n diu la campaneta), i això fa que s’abaixi la part
tova del paladar. L’aire surt a una velocitat extraordinària:
110 quilòmetres per hora, però durant una brevíssima frac-
ció de temps. Aquest aire porta suspeses una quantitat infi-
nita de gotes que procedeixen de diverses secrecions (nasal,
bronquial), i que tenen un diàmetre d’una o dues dècimes
de mil·límetre. La força de l’esternut les impulsa lluny, i arri-
ben fins als quasi dos metres de distància. Poc menys de la
meitat d’aquestes gotes romanen suspeses a l’aire durant
més de mitja hora. Si la persona que esternuda té la grip, per
exemple, aquestes gotes porten lluny el virus, i encomanen
la malaltia. I d’aquesta manera es veu com és de fàcil trans-
metre les malalties pròpies de l’hivern.

També hi ha esternuts que són símptoma de malaltia psi-
quiàtrica o d’epilèpsia, o que reconeixen un origen psicolò-
gic, i n’hi ha de causa tumoral. Però queda sense una
orientació diagnòstica un bon grapat d’atxems quotidians,
ocasionals i misteriosos, esternuts esporàdics i sense filia-
ciò que passen ràpidamente a la cambra dels oblits amb un
«m’estaré constipant», propi i personal; o amb un «vigila,
que et constiparàs», de la mare o de l’àvia. I també hi ha
unes poques malalties un símptoma de les quals és la im-
possibilitat absoluta per esternudar, tot i tenir la sensació i
el desig de fer-ho. 
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Tot això del que se sap i del que no se sap d’un fet tan habi-
tual com l’esternut, i del que se sap i del que no se sap de
tantes altres coses quotidianes, mèdiques i no mèdiques,
convida a la cautela.

Cautela, perquè si l’esternut és més del que sembla, i pot re-
presentar més del que representa, i pot tenir fins i tot con-
seqüències inesperades, igual és l’actitud de les persones.
Efectivament, la medicina té enregistrades seqüeles força
importants de crisis d’esternuts: sordera o vertigen como a
conseqüència de danys a l’oïda, hemorràgia o aparició d’aire
al mediastí, síncope, infart... És a dir, que les aparences són
enganyívoles, que cal mirar-les per davant i per darrera
abans de jutjar-les.-

· · ·

FEBRER DE 2006

El tabac de febrer

Febrer, segon mes que no es pot fumar gairebé enlloc. Al
gener es va parlar molt d’aquesta normativa: algunes perso-
nes es van manifestar a favor, d’altres ho van fer en contra,
i d’aquestes n’hi ha que reclamen amb certa virulència i aca-
lorament el dret a fumar. Existeix el dret a fumar?, el fuma-
dor té dret a fumar? Si es que sí, almenys teòricament,
aquest dret no pot obstaculitzar el dret dels no fumadors de
respirar un aire pur. I dic teòricament perquè la qüestió in-
versa és igual de vàlida: existeix el dret a respirar un aire
pur?, el no fumador té dret a respirar aire sense fum
de tabac?

Amb arguments mèdics i en opinió personal, aquesta qües-
tió dels drets ocupa una segona posició ja que la primera l’o-
cupa una altra qüestió, més urticant. És aquesta: el fumador
és simplement un individu caparrut i maleducat que conta-
mina l’aire perquè vol i no deixa de fumar perquè no vol, o
és més aviat la víctima d’una publicitat enganyívola, ma-
quiavèl·licament calculada per tal d’induir-lo a fumar, i des-
prés perquè s’hi enganxi cada cop més?
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En considerar que el tabaquisme és una forma de depen-
dència i que provoca una síndrome d’abstinència quan es
deixa de fumar, cal considerar el fumador, per tant, com un
malalt, a més d’una víctima. Però això no li treu de sobre
l’imperatiu de deixar de fumar, el mateix imperatiu que té
una persona hipertensa de menjar amb poca sal o el que té
una mare de vacunar el seu fill.

Hi ha una altra qüestió, encara més urticant: la flagrant hi-
pocresia que envolta al tabaquisme. En efecte, es veu per
totes bandes el desig d’apartar els fumadors perquè no mo-
lestin, però al mateix temps fumadors i no fumadors es be-
neficien dels impostos que paguen només els fumadors, i
que a Espanya sumen cada any uns quants milers de milions
d’euros. I si els països més poderosos paguen un cànon
anual que els permet de contaminar l’atmosfera, que és pa-
trimoni de tots, per què no pot contaminar el fumador, si
paga els impostos del tabac? És necessari que tothom refle-
xioni, i accepti la part de responsabilitat que li pertoca en la
qüestió del tabaquisme, i faci un mea culpa, i actui en
conseqüència.

Escric aquestes coses i d’aquesta manera perquè conec el
tema a fons: vaig ser un fumador empedreït i recalcitrant,
durant anys i panys, fins que vaig adonar-me que hi havia
individus anònims que m’estaven enganyant. I vaig deixar
de fumar, i no fumo des de fa anys. L’experiència de deixar
de fumar ha estat tan enriquidora que vaig escriure un llibre
per reflexionar sobre la qüestió del tabaquisme, i per ajudar
a deixar de fumar a tothom que ho vulgui. El llibre és diu
Deje de fumar sin darse cuenta, i el reeditarà aquest més de
febrer l’editorial Robin Book. I no penseu que és negoci: no
tinc interessos econòmics en aquest llibre.

Penseu més aviat en el fet que hi ha una contradicció cruel i
hipòcrita que s’amaga en la qüestió del tabaquisme: encara
que tots ens beneficiem dels impostos que paguen només el
fumadores, hi ha persones que els marginen per fer bonic,
que els envien a fumar al carrer, que els amaguen sota
una coberta protectora.-
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ABRIL DE 2006

Sobre la condició erecta

No vull deixar el tema del tabac sense recordar que sexe i
tabac són enemics. Si d’una banda la indústria cinemato-
gràfica s’entossudeix en mostrar que l’home (curiós: mai la
dona) fuma una cigarreta després de fer l’amor, d’una altra
banda la ciència insisteix que el tabac provoca impotència, i
ho confirma el silenci nostàlgic i impotent de molts homes,
anònims, que es van quedar al camí, sense arribar-hi. Que
ho sàpiga tothom, especialment la gent més jove, masculins
i femenins, que això de fumar avui fa que l’amor sigui demà
una costa dura de pujar.

És prou sabuda la capacitat que té el tabac de produir càn-
cer i malalties cròniques de l’aparell respiratori. Però potser
no és tan coneguda la capacitat del tabac per afectar l’aparell
circulatori: afecta les artèries, es creu que a totes, encara que
tal vegada amb intensitat diferent. Quan afecta les arteries
del cor, ja se sap, les conseqüències són l’angina de pit i l’in-
fart agut de miocardi. Quan afecta les arteries cerebrals,
també se sap, les conseqüències són la isquèmia cerebral,
l’ictus, l’accident cerebral vascular, l’hemiplegia, la feridura.
Quan afecta les arteries dels membres inferiors, hi ha difi-
cultats per a caminar i la situació pot arribar gairebé a la in-
validesa. I quan afecta les arteries del penis, el tabac provoca
impotència. Aquí i allà l’efecte és el mateix: la quantitat de
sang que ha de passar ja no és suficient, i la funció que s’ha-
via d’acomplir ja no es pot acomplir.

La impotència no afecta tots els fumadors masculins, tam-
poc no ho fa el càncer o l’emfisema, però la possibilitat és
força alta. I tampoc no és manifesta amb les primeres ciga-
rretes. És un problema que apareix a poc a poc, discret i ma-
lèvol, insidiós, incomprensible. El temps que es necessita
per passar de la condició flàccida a l’erecta es fa més llarg i
la situació exigeix paciència, concentració i un prolegomen
més llarg. El temps de duresa es fa més breu, i el temps per
tornar-hi és encara més llarg. A poc a poc. Potser algú dirà
que és per haver arribat a la quarantena, un altre dirà que té
mal de cap o que està força preocupat, o que li ha caigut ma-
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lament el sopar. N’hi ha de malvats, que acusen la companya
de no fer el que cal fer. Passat un temps, continua fumant el
fumador, la duresa necessària ja no és tan dura, només és
qüestió de pocs minuts, més endavant a penes si hi arriba. A
poc a poc. I llavors la funció no es pot acomplir.

És un tema que no es comenta gaire, hi ha la dèria de fer pú-
blics els èxits, i d’amagar els petits fracassos de cada dia.
Però hi ha un patiment fàcil d’imaginar, i difícil de justifi-
car. Hi ha una nostàlgia, el record dels vint anys. Amb el
temps, qui no pot, i ho va intentar un munt de vegades, fins
i tot fuig de les situacions de risc, i la vida queda reduïda a
un platonisme forçós. Amb aquest panorama, fóra bo que
en prengui consciència qui hagi de prendre consciència, i la
seva parella. I deixi el tabac, per bé de tots dos. L’Institut
Balear de la Salut està implementat unitats per deixar de
fumar als centres de salut, i ja ha començat per Dalt Sant
Joan, a Maó. Espero que la resta d’ambulatoris, si no s’hi
han incorporat, ho facin aviat. I de ben segur que veurem
més somriures, de bon matí, pel carrer.-

· · ·

ARTICLES PUBLICATS A ÚLTIMA HORA MENORCA

DISSABTE 18 DE FEBRER DE 2006 (I A S’ULL DE SOL, AL MARÇ)

El protocol de Groningen

Des del 1985, Holanda té protocols per procedir a l’eutanà-
sia. Són legals, vàlids per persones més grans de 16 anys, que
demanin l’eutanàsia de forma expressa, i que estiguin men-
talment sanes. Queden exclosos els menors: sembla que els
nens holandesos no tenen dret a l’eutanàsia. Però una pu-
blicació recent de l’American Academy of Pediatrics (AAP
Grand Rounds 2005; 3: 57-70) fa entendre que sí, que hi
tenen dret. I per això és el protocol de Groningen.

Un protocol mèdic és un conjunt d’indicacions destinades al
diagnòstic i tractament d’una determinada situació clínica,
o per saber com procedir davant certes situacions conflicti-
ves de la medicina. L’objectiu del protocol és la qualitat as-
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sistencial: procura que tots els metges actuïn d’una mateixa
manera cada cop que es trobin en una mateixa situació, o
cada cop que tinguin un pacient amb una mateixa patolo-
gia. D’aquesta manera, el protocol uniformitza criteris i ac-
tuacions, ofereix el mètode més adient per a cada
circumstància, i permet avaluar-ne els resultats. L’ús gene-
ralitzat d’aquests protocols es considera un avenç de la me-
dicina. El protocol de Groningen, encara que és útil per a
Holanda, potser no ho serà pas per a d’altres països, reco-
neixen els autors.

Van desenvolupar el protocol en 2002 para quan es consi-
deri un procediment deliberat per finalitzar la vida d’un in-
fant. Dels resultats informa una de les revistes mèdiques
més prestigioses (New England Journal of Medicine 2005;
352: 959-62). L’article informa que l’aplicació del protocol
exigeix que s’acompleixin cinc condicions: 1. Que el diag-
nòstic del nen sigui segur, i que el pronòstic sigui absoluta-
ment inexorable, sense cap possibilitat de milloria; 2. Que
diagnòstic i pronòstic siguin confirmats per almenys un
metge independent; 3. Que hi hagi un «patiment insuporta-
ble i sense esperances»; 4. Que els pares atorguin consenti-
ment informat i per escrit; i 5. Que el procediment es faci
d’acord amb un «estàndard mèdic acceptat». El protocol in-
dica també que després de la mort del nen cal comunicar
l’eutanàsia a l’autoritat judicial.

El protocol es refereix a nounats. En aquest context i segons
una enquesta que havia publicat abans una altra revista mè-
dica igualment prestigiosa (Lancet 1997; 350: 251-5),
els neonatòlegs d’Holanda procedeixen a l’eutanàsia unes
quinze o vint vegades l’any. Amb aquest argument es pot dir
que el protocol respon a una necessitat concreta de la medi-
cina, que segurament no és exclusiva d’Holanda. És una res-
posta clara i acceptablement humana, un procediment fred
perquè ha de ser objectiu, que no deixa que ningú
actuï segons el propi criteri, i que deixa pares i met-
ges legalment protegits.

Determinar que el bebè ja no ha de viure perquè el seu pro-
nòstic no té cap esperança o perquè queda condemnat a un
dolor o una situació insuportable, és una decisió difícil, pot-
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ser impossible per algunes persones (no es pot negar la pos-
sibilitat que pares o metges considerin el pronòstic com
sense cap esperança després de considerar la terrible càrrega
social i familiar –i personal, si fos el cas– que significaria la
supervivència del pacient). La situació és real, no és ficció
cinematogràfica.

Només d’imaginar que toqui a prop, la situació tal vegada
provoqui rebuig i fins i tot nàusees en algunes persones.
Però estic segur que n’hi hauran unes poques per a les quals
el protocol de Groningen seria la solució d’un problema
sense solució. No vull entrar en la qüestió, però tampoc no
puc mantenir-me del tot neutral. Només constato que, se-
gons ensenya l’evolució de la ciència, el protocol de Gronin-
gen representa un avenç per a la medicina. Almenys per a la
dels països més desenvolupats del món, perquè no crec que
tinguin aquests dilemes allà on encara senyoregen la po-
bresa i el subdesenvolupament.

I constato a més que al pensament de la societat hi ha un
canvi, avançat o germinal, segons on es miri: la societat co-
mença a veure la mort d’una altra manera, no ja com un des-
enllaç descontrolat i imprevisible, o com una eventualitat no
desitjada, sinó com una elecció meditada. I en constatar això
no puc més que recordar novel·les com 1984, de George Or-
well, o Un mon feliç, d’Aldous Huxley.-

· · ·

DIMARTS 21 DE FEBRER DE 2006

El sexe i el cervell

El cervell de la dona és més petit que el cervell de l’home, i
a més té diferències. Que el cervell femení adult és més petit
que l’equivalent masculí és una dada coneguda des dels es-
tudis que va fer Paul Broca, professor de cirurgia de la Fa-
cultat de Medicina de París, i els seus deixebles; són estudis
antics, del segle XIX. Volien establir una relació entre la gran-
dària del cervell humà i la intel·ligència. En constatar que el
cervell de l’home adult pesa, de mitjana, prop d’un deu per
cent més que el de la dona, van considerar que podien afir-
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mar que l’home és intel·lectualment superior a la dona. L’e-
quip científic del professor Broca i els seus deixebles van fer
molts estudis sobre el cervell humà; alguns han passat a l’o-
blit, d’altres resulten avui curiositats, però n’hi ha que van
representar un avenç important quant al coneixement de l’a-
natomia i la funció del cervell humà. La ciència, per tant, té
un deure d’honor envers aquests científics. I quant a les di-
ferències anatòmiques entre el cervell de l’home i la dona,
són mínimes, i encara no se sap què signifiquen: a més del
pes, tan sols hi ha una petita diferència en la grandària d’uns
nuclis de substància gris que estan ubicats a la base
del cervell.

Subsisteix l’interés de saber si l’home és més intel·ligent que
la dona, i fins i tot encara n’hi ha qui ho afirma. Fa temps
que la ciència cerca aquestes diferències, i en troba algunes.
Amb arguments rigorosament científics es pot afirmar que
l’home demostra tenir més habilitat i destresa en determi-
nades proves, però que la dona té més destresa i habilitat en
d’altres. És a dir, hi ha diferències en tots dos sentits: l’home
més que la dona, i la dona més que l’home, segons on es
vulgi mirar, i segons el color del cristall de les ulleres amb
què s’hi miri. Una altra qüestió, molt més apassionant però
difícil d’esbrinar amb certesa, és saber, més enllà dels sexes,
de quina manera la cultura, l’educació, els costums i fins i
tot l’alimentació d’un infant determinen la vida adulta quant
a capacitat intel·lectual, capacitat d’adaptació, capacitat de
trobar i donar felicitat, capacitat laboral, etc. Aquest tema
de com influeix el present d’un infant en la futura vida
adulta és una font de discussions riquíssimes, i no està, ni de
lluny, acabat.

On sembla que ja no hi ha discussions és per afirmar que la
grandària del cervell no manté una relació directa amb la
intel·ligència, ni entre persones ni entre animals. El cervell
de la balena blava pesa poc menys de set quilos, però aquest
gegant de la mar no demostra tenir una intel·ligència sis o
set vegades superior a la d’una persona, el cervell de la qual
pesa poc més d’un quilo. Es podria pensar que hi una pro-
porció entre el pes del cos i el del cervell, i en aquest cas la
balena tindria un cervell gros perquè té un cos gros: a més
grandària corporal, més grandària cerebral, tot en propor-
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ció. Però rai: aquesta afirmació resulta vàlida només per als
grans mamífers i no pas per als petits, que tenen un cervell
més gros en proporció al pes corporal. Un exemple força pa-
tent n’és el lèmur ratolí, un primat molt petit, de Madagas-
car: pesa tan sols 60 grams i té una massa encefàlica d’1,8
grams (té uns 3 grams de massa encefàlica per cada 100
grams de pes corporal; al ximpanzé, aquesta relació és d’un
gram de cervell per cada 100 grams de cos; calculi qui vul-
gui la mateixa relació en l’ésser humà). Sembla, doncs, que
no hi ha relació entre intel·ligència i pes o grandària del cer-
vell. Els nens que presenten microcefàlia (el cap i, en conse-
qüència, el cervell més petit del normal) solen tenir una
capacitat mental força reduïda; pero, inversament, els que
tenen macrocefàlia no són particularment intel·ligents, ni
els genis de la humanitat han estat capgrossos.

Tema complicat, en efecte, i amb un munt de punts foscos.
Només tinc clar que homes i dones no som iguals, que hi ha
diferències meravelloses, però que aquestes diferències no
impliquen que un sexe sigui superior a l’altre, en res: som
biològicament complementaris. I que la capacitat intel·lec-
tual no depen del sexe sinó de factors genètics i factors de
l’entorn (aquí l’entorn és la suma d’alimentació, estímuls,
educació, escolarització, etc.). De moment no es pot contro-
lar la genètica, però l’entorn de l’infant sí que es pot contro-
lar, i cal controlar-lo.-

· · ·

DIMARTS 28 DE FEBRER DE 2006

El nen més vell

El nen més antic del qual es té notícia certa va morir d’una
forma espantosa. És el Nen de Taung. Va viure fa molt de
temps en un indret forestal del sud d’Àfrica, un bosc més
aviat sec o una zona de vegetació baixa i seca, on hi havia es-
pais oberts. Segurament vivia feliç i jugava tot el dia, potser
ja tenia por de certs animals perillosos. De menut s’havia fet
gros amb la llet de sa mare, s’haurà adormit bressolat per
aquells braços peluts i confortables, potser amb la cançó
d’un ventet llunyà i el xiuxiueig dels insectes. De més gran-
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det menjaria sobre tot vegetals i llavors, carn crua i ous de
tant en tant. Segurament no parlava sinó amb sons guturals,
i no gesticulava gaire, però es feia entendre. Fins que va pas-
sar el que va passar.

Les seves restes van ser descobertes el 1924 a la cantera de
Taung, al sud d’Àfrica; el jaciment va ser destruït poc des-
prés, no s’hi van trobar més fòssils. Dic que el Nen de Taung
és el nen més vell perquè les seves restes són els fòssils que
corresponen a l’homínid més jove mai trobat, i perquè en-
cara era un nen. Va viure fa uns dos milions i mig d’anys.
Era un primat, un catarí igual que jo i que vostè, però d’un
gènere destinat a desaparèixer: Australopithecus africanus.
En l’escala de l’evolució de les espècies, A. africanus i els pri-
mers Homo van compartir un antecessor comú, van com-
partir un temps i una terra africana. Hi ha experts que
reserven la categoria d’homínid per al gènere Homo en sen-
tit estricte, però n’hi ha que hi inclouen tots el primats bí-
pedes, tal el cas dels A. africanus. És a dir, el Nen de Taung
era un homínid segons uns, però no ho era segons d’altres.
Era baixet, com la resta d’Australopithecus africanus, apro-
ximadament de la mida d’un ximpanzé actual. I eren de poc
cervell: el pes de l’encèfal que tenien s’ha calculat com una
mica menys de la mitat del que té l’home actual. Petits i poc
intel·ligents, sí, però ja caminaven drets, aquests australo-
pitecus, igual que jo i que vostè. Em puc imaginar, per
tant, el Nen de Taung que corre content a veure si
agafa aquella gallina.

Dos especialistes, Lee Berger i Ron Clarke, consideren que el
Nen de Taung va morir víctima d’un depredador poderós i
alat, una àliga. I en escriure aquestes línies m’imagino un
nen petit i pelut que corre en una clariana del bosc, i un au
rapaç que l’atrapa amb les urpes per l’esquena i amb vol ma-
jestuós i potent se l’emporta cap al niu, i el nen crida i es bo-
rina desesperat. No sé si se’l va menjar, o si ha estat menja
dels pollets de l’àliga. A les restes que se’n van trobar s’hi
veu que li estava sortint el primer queixal definitiu.

D’això fa molt de temps. Però no cregui ningú que és una
pràctica passada de moda: encara avui, quan l’Homo sa-
piens presumeix de civilitzat, d’haver superat la barbàrie i
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el primitivisme, hi ha àligues que atrapen nens per donar-los
de menjar als pollets. Dues espècies, n’hi ha.

Hi ha una espècie d’àliga que atrapa els nens amb les urpes
del treball i la prostitució infantil, de l’explotació cruel de
nens i nenes pobres, petits i potser poc intel·ligents, però
que caminen drets, igual que jo i que vostè. Els atrapen i els
donen per menjar a certs empresaris sense escrúpols. O a
certs clients àvids de carn barbameca, alguns dels quals són
europeus, i diuen que paguen més bé i que no es preocupen
si els veuen entrar-hi, perquè són fora de casa.

L’altra espècie d’àliga és igual de cruel, però és elegant i po-
lida, parla amb arguments que impressionen com a verta-
ders, argumenta i no admet la contrarèplica, i si no se’n surt
amb el discurs, té recursos expeditius, violents i torturadors,
per a doblegar la voluntat de l’adversari perquè acabi dient
que sí. És una àliga que mira de perfil, cap i coll blancs; blau
el fons, amb estrelles. Amb urpes poderoses, però vestides
amb guants de vellut, atrapa nens i nenes que viuen lluny,
potser són petits, potser són poc intel·ligents, però caminen
drets igual que jo i que vostè. Són les urpes de la globalitza-
ció, les urpes dels cultius i dels productes subvencionats,
dels medicaments que no es poden comprar perquè són
massa cars, de l’aigua que no hi arriba neta; són les urpes de
la diarrea que mata i de la malària que fa volar de febre, les
urpes de la sida i de la tuberculosi; les urpes de la porta tan-
cada, les urpes de les patents. Atrapa els nens i els dona per
menjar als pollets, per tal que puguin mantenir l’STATUS QVO.-

· · ·

DIMARTS 7 DE MARÇ DE 2006

De cordons, pixos i marques de fàbrica

El que es va fer amb certes cèl·lules del cordó umbilical de la
petita infanta Leonor demostra que la sanitat pública no és
per a tothom. I que hi ha una mena de medicina que atreu
més, encara que no és millor, tal vegada perquè ofereix una
brillantor encegadora. Però massa brillantor no hi deixa
pensar, la condició opaca obliga a romandre alerta. Sembla
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que la sanitat pública, segons s’hi despren, és només per a la
massa proletària, un conjunt heterogeni, cosmopolita i me-
ravellós, casa meva, constituït per individus abans identifi-
cats amb un número que incloïa una barra, i ara amb un
altre número, i aquest conté les inicials de nom i llinatges.
Aquest detall ja ens significa una millora en la consideració
de persona, encara que no és més que una referència tan-
gencial al nom.

Potser fora massa demanar si pretengués que m’identifiquin
només pel nom i cognoms, les marques que els meus pares
van donar-me en nàixer, i que llavors l’autoritat pública va
acceptar com a vàlides. Però hi ha persones que no necessi-
ten números per identificar-se, i n’hi ha que ni tan sols ne-
cessiten noms i cognoms: en tenen prou amb el nom, i no
pas amb tots, sinó només amb un. Aquestes persones no són
proletàries, encara que és evident que tenen les mateixes
preocupacions quant a la salut, i no són usuàries de la sani-
tat pública. 

Alguns van demostrar, amb la pròpia actitud, que la sanitat
pública no és per a tothom: en trobar-se malalts van sortir
corrents a un altre país, que enlluerna amb brillantors en-
ganyívoles, que té una cobertura sanitària inferior a l’es-
panyola, i que ensenya les bones coses que promociona però
amaga (o intenta d’amagar) la terrible certesa d’una realitat
insostenible, a casa i fora de casa. Com a exemple em ve al
cap el cas d’un cantant líric, que va superar la leucèmia que
patia gràcies a un trasplantament de medul·la òssia que li
van fer en aquell país; i d’ençà de llavors capitaneja una fun-
dació, a la qual estic enregistrat com a donant de medul·la
òssia, que mira que fins i tot la massa proletària local tingui
l’oportunitat de guarir-se d’una leucèmia, si fos el cas, amb
un trasplantament, aquí.

La família reial espanyola, amb la qual tinc un deure de
lleialtat i respecte que no es trenca amb aquesta crítica, i se-
gons la informació periodística que és a l’abast de tothom, ha
enviat a l’estranger sang del cordó umbilical de tres dels seus
integrants acabats de nàixer: la infanta Leonor i els dos fills
últims de la infanta Cristina (Miguel i Irene). La sang del
cordó de Leonor és als Estats Units d’Amèrica i la de Miguel
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i Irene ha estat enviada al Regne Unit. Em pregunto què
temen, què els fa por, que guarden i alhora distribueixen.

Més enllà del color de la sang que tingui cadascú, la sanitat
pública vetlla per la salut de tothom, no pregunta nom ni
cognoms, ni els demana origen o marca de fàbrica, ni passa
pena si algú la mira de reüll, amb indiferència o despectiva-
ment, i després puja a l’avió. Aquesta vigilància es comple-
menta obligadament amb una altra: l’obligació que cadascú
té de vetllar per la pròpia salut i la dels altres. Els pares han
de vetllar per la salut del fill, i han de fer tot el que tinguin a
l’abast de la mà per tal de garantir-li la salut. En aquest con-
text, vetllar per la bona alimentació o la correcta vacunació
del nen és una actitud òbviament necessària, però congelar
les anomenades cèl·lules mare del cordó umbilical és, avui,
una actitud sense fonament científic, no serveix per a res. I
així de clar ho diu Rafael Matesanz, coordinador de l’Orga-
nització Nacional de Trasplantaments, en una entrevista que
va publicar El País (28/02/06, pàg. 38). Però això no és greu
perquè, en tot cas, si no es guanya res, res tampoc no es
perd, més que diners i il·lusions.

La qüestió és una altra: hi ha persones que tenen el deure
moral de guiar, d’orientar les altres mitjançant el consell, la
recomanació, el discurs i sobre tot amb l’exemple. I amb
aquests exemples sembla que el millor és sortir corrents a
congelar la sang del cordó umbilical, encara que no se sà-
piga per a què. Tal vegada ha estat per això que vaig sentir,
la setmana passada, al bar, que hi va haver un que va sortir
corrents a congelar el pixo del fiet, no fos cas que li sigui ne-
cessari algun dia.-

· · ·

DILLUNS 13 DE MARÇ DE 2006

Ofegar-se, o gairebé

Va caure una nena a la mar freda del port de Ciutadella, el
dilluns 20 de febrer. I va sobreviure sense seqüeles gràcies
a un crit oportú, gràcies a l’acció ràpida del pare, i gràcies a
la participació professional de la policia local, i del personal
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de l’ambulància del 061 i de l’Hospital Verge del Toro. Grà-
cies també al fet que, segons la informació periodística, la
nena no va arribar a enfonsar-s’hi: son pare la va rescatar
abans. Però si s’hagués enfonsat, hauria tingut més possibi-
litats de sobreviure gràcies a la fredor de l’aigua.

Es podria haver ofegat, o gairebé ofegat. La medicina reserva
l’expressió quasi ofegament (traducció de l’anglès: near-
drowning) per referir-se a l’estat de salut de les persones
que han estat rescatades després de romandre un temps
submergides en aigua, i que haurien mort ofegades si no les
haguessin rescatat a temps. El quasi ofegament es un diag-
nòstic, una situació clínica individualitzada, de vegades te-
rrible. L’ésser humà no pot sobreviure sota l’aigua perquè
no té capacitat per aprofitar l’oxigen de l’aigua, no hi pot res-
pirar. Però pot romandre un temps força variable
sense respirar.

L’experiència que la ciència acumula en relació als accidents
per immersió permet d’afirmar que té més possibilitats de
sobreviure el nen que queda submergit en aigua freda que el
nen que cau a les aigües tèbies d’una piscina menorquina, a
l’estiu, per exemple. La clau de les possibilitats de supervi-
vència és la temperatura de l’aigua, a més del temps d’im-
mersió, i no pas la condició d’aigua salada o dolça. Amb un
mateix temps submergit, és més probable que sobrevisqui
el nen que hagi estat a l’aigua freda (especialment si és de
menys de 10ºC). Fins i tot els especialistes recomanen que
no es consideri la mort cerebral d’un nen rescatat de les ai-
gües fredes fins que el seu cos no recuperi la temperatura (o
s’hagin fet els intents corresponents). En veure els arxius de
la medicina sorpren de saber quant de temps han estat sub-
mergits en aigua gelada alguns nens que després es recupe-
ren. I sembla que aquest fet es deu a un reflex arcaic,
primitiu, molt antic en la llarga cadena de fets evolutius que
conclouen en l’ésser humà.

Tot sembla indicar que si un nen cau en aigua freda, el cos
reacciona amb un reflex protector: es tanca la laringe per tal
que no entri aigua als pulmons, el cor comença a bategar a
un ritme mínim de poques pulsacions per minut, i l’aparell
circulatori distribueix la circulació sanguínia de tal manera
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que la poca sang oxigenada que hi hagi disponible sigui per
al cervell i per al cor. D’aquesta manera la necessitat d’oxi-
gen queda reduïda al mínim i alhora els òrgans vitals queden
protegits; per tant, el nen pot sobreviure més minuts sense
respirar. Durant aquests minuts el nen no es mou perquè
està inconscient, una altre manera per estalviar oxigen.
Aquest reflex, que és propi d’alguns mamífers aquàtics, és a
penes un vestigi mínim i insuficient en l’ésser humà, pero
almenys permet d’entendre com és possible que hagin so-
breviscuts nens que havien estat minuts i més minuts sota
l’aigua freda. Dissortadament no passa el mateix si el nen
cau en aigua tèbia, i això permet d’entendre els molts casos
que hi ha registrats de nens que van morir ofegats a una pis-
cina domèstica o a la banyera de casa, i els casos de bebés
que es van ofegar a la banyereta. O quasi ofegar-se, no sé
què és pitjor si la supervivència és amb seqüeles greus
i irrecuperables.

Per tant, és més perillosa una piscina privada a la Menorca
estival que la mar freda d’hivern del port de Ciutadella. Però
enlloc veig indicis de preocupació per aquest fet. Les esta-
dístiques són eloqüents: els accidents infantils per immersió
són una realitat inexcusable que pot tenir conseqüències te-
rribles. El nen ofegat està mort, òbviament. Però el nen amb
quasi ofegament està viu: és possible que sobrevisqui sense
seqüeles, però és igualment possible que quedi amb seqüe-
les neurològiques greus i irreversibles. I amb aquesta pers-
pectiva em pregunto per què no és obligatori que tota
piscina, pública o privada, estigui rodejada d’una tanca de
protecció, tal com és a Austràlia i Nova Zelanda, per exem-
ple. I per què no hi ha protecció als molls del port, on és ha-
bitual que passegin nens i nenes, i pares.-

· · ·

DIMARTS 21 DE MARÇ DE 2006

Prevenir l’infanticidi

Les autoritats de diversos països van haver de prendre me-
sures per prevenir l’infanticidi. Les males collites van deixar
la família en una crisis profunda i la pobresa es va fer encara
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més marcada. Les famílies rurals van emigrar massivament
cap a les ciutats, on a més de pobresa hi havia epidèmies.
L’índex de natalitat va augmentar de manera notable, sobre
tot de fills il·legítims, i això va cridar l’atenció del govern i
dels representats de les institucions eclesiàstiques i filan-
tròpiques, que consideraven que la causa de tants bords era
l’immoralitat de les dones, i que calia corregir-les.

Les famílies necessitades, en especial les mares, havien de
recórrer a la caritat de les institucions de beneficència o fi-
lantròpiques privades, en general religioses, mentre que aca-
baven a la desigual xarxa d’ajuda pública els indigents, els
homes i les dones amb malalties incurables, i els nombro-
sos nens abandonats. Les institucions benèfiques es van
veure desbordades, i la vida de les persones, especialment
la dels nens, estava en perill. Aquesta realitat no correspon
a un país dels anomenats subdesenvolupats (o potser sí)
sinó a l’Europa de finals del segle XVIII i començaments del
XIX. Cap a les acaballes del segle XVIII, la majoria de les prin-
cipals ciutats europees ja havien millorat els sistemes de be-
neficència privada i pública amb l’objectiu de prevenir
l’infanticidi, que es veu que era cosa habitual.

A Anglaterra es van difondre els reformatoris, institucions
terribles, però sembla que millors que la vida al carrer. Al-
guns pensadors anglesos consideraven que la pobresa era
deguda a un estil immoral de viure, i per controlar la repro-
ducció de les famílies pobres van intentar d’implantar me-
sures per controlar la vida sexual de les dones sense
recursos. Thomas Malthus i Edmund Burke condemnaven
l’assistència pública i la beneficència privada perquè ente-
nien que es fomentava una procreació imprudent i s’hi cons-
tituïa el perill d’una catàstrofe demogràfica.

A l’Europa continental hi havia d’altres ajudes per a l’emba-
rassada i algun programa per als nens en situació de risc: a
Espanya i a més països es van inaugurar cases de materni-
tat, institucions on les mares pobres podien parir i deixar el
fill en secret. I es van potenciar les borderies, que es van
multiplicar; aquestes institucions, creades segles abans, es
dedicaven a atendre els nens abandonats, normalment fills
il·legítims, bords. L’objectiu de totes dues institucions era
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fomentar l’entrega anònima dels nens i amb això evitar avor-
taments i infanticidis, i l’abandonament de nadons a les es-
glésies, al carrer o, segons el costum, a la porta de la casa on
es pensava que vivia el pare. Un altre objectiu d’aquestes ins-
titucions era evitar que un nen innocent es contaminés amb
el comportament immoral de la mare, o que participés de la
vergonya de tenir una mare soltera.

Les borderies tingueren molt d’èxit: n’hi havia per tot arreu.
En 1811, Napoleó Bonaparte ordenà la construcció de bor-
deries en les principals ciutats de França. Tenien un torn per
tal d’afavorir l’entrega del bebè en el més absolut anonimat.
Espanya també va adoptar la idea del torn. Amb el sistema
de les borderies, l’entrega d’un nadó quedava formalitzada,
legal, tranquil·la la consciència de l’autoritat, i resultava cò-
moda, anònima i segura, accessible per a tothom. Fins i tot
es va desenvolupar, a Portugal i a França, una industria que
mitjançant portadors enviava els nens que es volien aban-
donar, des de la casa de la mare, normalment al camp, fins
a la borderia d’una ciutat llunyana.

Les borderies tenien, però, un problema greu: la mortalitat
infantil era altíssima. Les borderies rebien molts de nens, i
tan ràpidament com podien els enviaven a casa de dides, al
camp, on podien viure bastant temps després d’acabar l’a-
lletament. Però la majoria no sobrevivia: almenys tres de
cada quatre criatures morien per manca de cures, per in-
anició o per malaltia. En d’altres paraules, el que es forma-
litzava amb les borderies no era la protecció de la infància ni
la de les mares en desgràcia, sinó la mort dels bebès que no
volien ni veure els poderosos que ostentaven el poder. N’hi
ha més informació al capítol «Beneficiencia y bienestar», es-
crit per Rachel Fuchs, al llibre Historia de la familia euro-
pea (Barcelona: Paidós, 2002), vol. 2, pàg. 243 a 296.

I això treu cap avui, ara precisament, en aquests dies en què
es commemora el tercer aniversari d’una altra invasió nord-
americana. Perquè queda palès que formalitzar la mort del
més pobre i desgraciat continua sent una eina útil, pràctica
i còmoda per als poderosos que ostenten el poder.-

· · ·

ESCRITS A MENORCA ·  32



DILLUNS 27 DE MARÇ DE 2006

La llengua críptica

Ras i curt: cal escoltar els fiets. Perquè el que diuen és im-
portant per al diagnòstic, i ara fins i tot per dissenyar-ne el
tractament. D’això, i de més coses al voltant del tractament
de l’asma infantil, se’n va parlar a la reunió que divendres
10 de març va congregar els metges que a Menorca fan la pe-
diatria. No hi era tothom, però gairebé: n’hi havia de la pe-
diatria pública i de la privada, de l’hospitalària i de
l’ambulatòria, de la present i de la futura, de la més senzilla
i de la més especialitzada, tot és pediatria, ciència i art, no sé
què més que què. Amb el patrocini d’una multinacional far-
macèutica i amb una conferència a càrrec d’un especialista
procedent d’un hospital peninsular de referència, a la reunió
es va comentar que és imprescindible incloure els desitjos i
les necessitats quotidianes del nen dins el conjunt d’ele-
ments que determinen el tipus de tractament que cada
metge proposa per a cada pacient en concret. I no tan sols
quant a l’asma, sinó també en relació a d’altres malalties i a
les circumstàncies habituals de la vida de cada dia.

No és cap novetat, això d’escoltar els nens, i no sembla feina
difícil. Però molt sovint els nens no parlen amb paraules. O
parlen amb paraules que no tenen el significat que consta al
diccionari: de vegades no volen dir cadira en dir cadira, ni
volen dir que sí quan diuen que sí, ni que no quan és que no.
La parla infantil no necessita paraules perquè té una elo-
qüència superior, al costat de la qual les paraules semblen
una eina poc efectiva per expressar-se. Aquesta parla sense
paraules o amb paraules de significat diferent és difícil d’en-
tendre, i és fàcil caure en la ingènua temptació de creure que
ha estat entesa perfectament. És fàcil parlar amb un nen,
però de vegades és difícil saber si hi ha hagut realment un in-
tercanvi vàlid i útil d’informació.

Per entendre correctament aquesta llengua es necessita una
ment oberta i unes oïdes sensibles, o com a mínim adequa-
dament predisposades. La veïna pot pensar simplement que
el bebè del costat està plorant, però la mare sap que plora
de gana, o perquè té una molèstia que no el deixa tranquil,
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o perquè vol que l’agafin en braços i li diguin, amb la ma-
teixa llengua críptica, la que no fa servir paraules, que l’es-
timen.

Encara més difícil: el nen que participa en aventures que mai
s’acaben amb un joc d’ordinador potser està dient que vol
viure aventures interminables amb la poderosa imaginació
infantil. I el nen que passa hores interminables mirant un
seguit de programes de televisió potser està dient que vol
que algú li expliqui aventures, per viure-les d’aquesta ma-
nera. Els jocs d’ordinador i els programes de la tele fan viure
aventures, però és millor viure aventures amb el germà, o
amb el papa i la mama, l’avi, el tiet. Fóra bo de recordar que
hi ha un munt d’aventures interminables als records de la
família, i de ben segur que l’àvia se’n recordarà. Hi ha aven-
tures exòtiques que esperen aventurers a les laberíntiques
senderes del nou enjardinament del Canal Salat. Hi ha
també aventures de risc màxim sota les cobertes del llit, i de
pirates si el llit de cop i volta es converteix en un vaixell que
desafia tempestes terribles, les mateixes que es poden veure
quan bufa la tramuntana i s’esbrava la mar contra les roques
del passeig Marítim de Ciutadella.

Hi ha una llengua críptica al món infantil, i és meravellosa.
Però és exigent i no té paciència, no espera: demana sense
compassió ni tolerància que ningú s’amagui hores intermi-
nables al darrera de las pàgines del periòdic dominical, ni
trobi excuses en el partit de dissabte a l’hora de sopar en fa-
mília, ni amb el tennis, ni amb el bàsquet del Menorca. Hi ha
un missatge críptic en el nen que menja poc i en el nen que
menja massa. És un missatge escrit amb lletres misterioses,
difícil però no impossible de llegir. I és difícil però no im-
possible d’acceptar, exigeix una ment oberta i una oïda sen-
sible, i sincera.

En acabar aquella reunió, la pediatria de Menorca es va as-
seure a taula per un sopar de germanor, encara que no són
germans. I a casa, que sí que són germans, que siguin de ger-
manor els sopars i els dinars, i berenes i berenetes. Són una
bona oportunitat per practicar la llengua críptica. Tanqueu
la tele, si us plau, per reunir-vos a taula, que hi ha molta cosa
a dir, sense dir gaire cosa. Viure l’eloqüència del silenci, en-
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tendre el missatge d’una mirada, escoltar entre línies, ende-
vinar el que l’altre diu sense dir; preguntar i respondre, in-
teressar-s’hi, explicar el què i el com, comentar la
transcendència del que sembla intranscendent i les grande-
ses de les petiteses de cada dia; gaudir de la mútua presèn-
cia: vet aquí la clau que obrirà de seguida tot un mon
inacabable d’aventures interminables.-

· · ·

DIMARTS 4 D’ABRIL DE 2006

Dies de febre

Aquests són dies de febre. De febres, n’hi ha de tres classes:
diàries, pútrides i hèctiques. És el que afirma el doctor An-
drés Piquer en el seu llibre. No hi fa servir la paraula febre
(traducció al català del mot fiebre: el llibre està escrit en cas-
tellà) sinó la paraula calentura, que no goso de traduir. Ex-
plica que de les tres classes de febre, la pútrida és la més
freqüent i la que implica més perill, i defineix aquest tipus de
calentura com aquella que pressuposa la putrefacció dels hu-
mors. Poden ser intermitents i contínues; les contínues són
de dos tipus: amb inflamació o sense inflamació. Les que són
amb inflamació es poden subdividir en internes o externes,
i les que són sense inflamació es poden subdividir en cinc
espècies: febres ardents (exquisides o espúries), sinocals, se-
mitercianes, quotidianes i malignes. El llibre del doctor Pi-
quer va constituir l’última paraula de la medicina quan es
va publicar, en 1751. Avui no té cap autoritat, i el que hi diu
no és més que història, conceptes científics del tot superats
per l’inexorable avenç de la ciència.

El llibre explica que la febre diària és la que triga al voltant
de vint-i-quatre hores en marxar, i que les febres hèctiques
són lentes, llargues i contínues, que necessariàment provo-
quen gran extenuació al cos i sempre naixen d’una malaltia,
que alhora les fomenta. Apunta que d’una altra banda la
febre pot ser benigna o maliciosa. La febre es considera be-
nigna quan cedeix amb els remeis, i es considera maliciosa
si resisteix els medicaments més ben receptats i tots els es-
forços de la naturalesa. La condició de benigna o maliciosa

ESCRITS A MENORCA ·  35



d’una febre depèn de l’aire «porque sucede a veces que la
constitución del ayre es muy favorable, y todo quanto el mé-
dico emprende sale bien; y otras veces es muy adversa, y
todo le sale mal». Aquests conceptes, insisteixo, ja no tenen
validesa mèdica, però conserven un important valor docu-
mental. Ningú els consideri seriosament en relació a un ma-
lalt en concret. 

El llibre del doctor Piquer es va publicar a València, amb el
vist-i-plau de l’autoritat eclesiàstica i de l’autoritat universi-
tària. Avui el llibre fa pensar que llavors havia una preocu-
pació força important en relació a la febre, causes i
conseqüències, tractaments i perspectives de curació. Fóra
bo de recordar que no hi havia antibiòtics ni antitèrmics, de
fet ni tan sols es coneixia l’existència dels microorganismes.
Els tractaments de l’època no eren eficaços si es miren amb
la perspectiva del temps, però per a l’època sí que ho eren, de
ben segur perquè no se n’havien descobert de millors. La
falta d’antibiòtics feia que certes malalties infeccioses de la
infància tinguessin una gravetat avui desconeguda; és el cas
de l’erisipela, de la faringitis estreptocòcica i de la pneumò-
nia. Fins al primer terç del segle XX, la pneumònia provo-
cada per neumococs, que avui es cura amb una dosi de xarop
administrada cada vuit hores durant una setmana, li cau-
sava la mort a la meitat dels nens que la patien, i després de
setmanes de patiment.

En canvi, no crec que el temps i l’avenç de la ciència hagin
modificat substancialment l’evolució d’unes altres malalties:
de ben segur que la varicel·la és com és des de fa molt de
temps, i la grip, amb les variacions mutacionals que li són
pròpies, tres quarts del mateix. Una altra cosa que no canvia,
afortunadament, és la preocupació per la febre: tant preo-
cupava els metges valencians del segle XVIII com els actuals
de Ciutadella, i tant preocupava els pares de llavors com els
d’ara. Preocupació comprensible perquè sense dubte la febre
preocupa, especialment en aquests dies, quan sembla que
un virus, probablement el de la gripe (diguem-ne normal i
corrent) afecta un bon nombre de nens i nenes.

Una mirada al passat m’indica que el problema ja existia. A
la pàgina 151, el doctor Piquer escriu que la causa de les ca-
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lentures és «alguna cosa de especial naturaleza que va con el
aire y introducido en los cuerpos humanos...». És exacta-
ment el que avui es diria del virus de la grip, que es transmet
de persona a persona a través de les minúscules gotes de sa-
liva i mucositat que poden romandre suspeses a l’aire du-
rant llargs minuts, i després entrar a un altre cos humà. El
passat i el present es donen la mà quan es tracta de la febre.
Encara té un xic de misteri. Cal beure aigua en abundància,
buscar la frescor de la roba lleugera, obrir la finestra, mirar
la temperatura, consultar el metge: potser us podrà donar
un cop de mà.-

· · ·

DILLUNS 10 D’ABRIL DE 2006

Visca la llet!

Encara reina, a casa, la llet, i per molts anys: visca la llet! Les
coses no han canviat gens ni mica: la llet és un bon aliment.
És insubstituïble per a gairebé tots els nens i nenes del món,
i per això és a taula des de temps immemorials. Cap altre
aliment pot presumir tant d’universal i d’atemporal com la
llet. I fóra bo de no insistir més en voler canviar el tradicio-
nal got de llet de bon matí i el tradicional got de llet de la be-
reneta per un altre aliment.

Ara és un moment adequat per recordar-se’n: l’espècie hu-
mana és mamífera. Necessita llet per tal de tenir el màxim de
possibilitats de desenvolupar-se correctament i de mante-
nir una bona salut durant anys. Som tan mamífers com el
petit ratolí o l’elefant gegantí, tan mamífers com el temible
vampir o el misteriós ornitorinc, però som més racionals:
tenim la capacitat de rectificar, o ratificar-nos-hi. Dic que
ara és un bon moment per recordar-se’n perquè és temps de
Setmana Santa, un temps adient per reflexionar. Fiets i fie-
tes han de prendre llet, llet en forma de llet, líquida i blanca
(accepto el colacau, però a contracor). L’argument que no li
agrada la llet, i no en beu, però menja formatge, danones,
actimels, petitsuïssos, flams i farinetes, no convenç ningú,
encara menys convenç la ciència. No se sap què passarà,
quina mena de salut òssia tindran els adults que no van
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prendre llet durant la infància i l’adolescència, o que en pre-
nien massa poca.

Actimels, bios i danones, i la resta de productes elaborats
amb llet, són bons aliments, necessaris però probablement
no imprescindibles per a la salut humana. I no substituei-
xen el got de llet, sinó que el complementen. De la mateixa
manera que un suc de fruites no substitueix la peça de fruita
sencera, sinó que la complementa. De l’aigua també cal dir
cosa semblant: és insubstituïble com a beguda de cada dia i
especialment en temps de calor. Fóra bo de no inculcar al
jovent la dèria de beure iogurts, refrescos o sucs diversos en
comptes d’aigua. No són begudes dolentes, no, però de l’ai-
gua en són un complement. Igual que el pa verd: un entrepà
de pa verd és una bona idea, però no substitueix el plat de
verdures que es recomana per a tothom.

Encara més sobre les males herbes que creixen al voltant de
la llet: sobre els mocs i la llet, d’aixó rai! Encara que és una
idea relativament estesa, encara que és un concepte que al-
guns sectors de la societat s’entossudeixen a divulgar vés
saber amb quines intencions, la llet no té cap relació amb els
mocs. I qui digui el contrari que ho demostri, i no pas amb
una o dues anècdotes personals o del barri. Quedi clar: la
llet no fa que el moc sigui més espés, no fa que el nen tingui
més moc, no fa que el moc sigui més dolent... El nen que té
mocs necessita una alimentació que inclogui llet perquè pot-
ser no voldrà menjar gaire. No li negueu, sisplau, un bon ali-
ment amb una argumentació que no té solidesa científica.

La majoria dels nens i nenes del món no tenen un got de llet
per beure cada matí. N’hi ha que han de beure llet procedent
de vaques sense control sanitari, i això comporta un risc per
a la salut. N’hi ha que beuen llet d’ovella, d’euga, de cabra o
de camella. A l’Índia hi ha una malaltia terrible: la cirrosis
infantil. Afecta sobre tot nens petits, i evoluciona ràpida-
ment cap a una fase de complicacions, i mort sense remei.
No se sap exactament quina n’és la causa, tal vegada és un
defecte congènit als mecanismes que metabolitzen el coure
o que l’eliminan del cos. El que sí se sap amb certesa és que
la malaltia apareix en nens que beuen llet de búfala que
havia estat previàment escalfada o simplement recollida en
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recipients oxidats de coure o llautó. Pobrets: moren de
panxa inflada i grocs com un rovell. La llet de búfala no els
és dolenta, el que és dolent és la pobresa i la ignorància que
fa recollir i després escalfar la llet en un recipient inadequat.
La ignorància és pijtor que la pobresa. Qui amaga una in-
formació important comet el pecat més terrible. Els espe-
cialistes de la Organització Mundial de Salut consideren que
aquesta forma de cirrosis infantil desapareixeria si fossin
millors les condicions sociosanitàries de la regió. Però no
crec que millorin a curt termini: potser hi ha interessos obs-
curs i malèvols, que parlen anglès, que no volen que s’acabi
la pobresa del món, i fan servir l’ignorància com una eina
per mantenir-la.

Tan de bo les coses canviïn allà com han canviat aquí: a l’Eu-
ropa de 1935, per exemple, el 15% dels casos de cirrosis in-
fantil es consideraven secundaris a la sífilis, i el 16% eren
considerats a causa de l’alcoholisme. Avui, a Espanya, la ci-
rrosis infantil és una malaltia igual de terrible, però és rara,
i ja no és la conseqüència d’un mal previsible. En conclusió:
un nen sa ha de beure llet, doneu-li’n. Abans que s’acabi.-

· · ·

DIMECRES 19 D’ABRIL DE 2006

Vaixells a terra, fiets al carrer

Quants nens i quants vaixells, aquests dies, als carrers i pla-
ces de Ciutadella. Els vaixells, perquè són a la venda; els
nens, perquè són de vacances. Carrers i places no semblen el
lloc natural per a les embarcacions que s’hi presenten, però
la societat accepta aquesta situació antinatural amb l’argu-
ment de la fira i l’exposició, del comerç i el negoci, i aquest
argument es considera força natural. La societat accepta
també que fiets i fietes romanguin al carrer amb la condició
que integrin colla, que estiguin amb persones conegudes o
en circumstàncies més o menys massives, o que com a
mínim tornin a casa, una mica abans o una mica després,
segons l’edat. Sembla natural que estiguin unes poques
hores al carrer, seria per preocupar-se si hi estiguessin
massa estona o amb companyia desconeguda, i fóra del tot
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antinatural si romanguessin dies i dies al carrer. Vaixells a
terra, nens al carrer, tot és natural o antinatural segons com
s’hi miri. No goso ni tan sols fer un esborrany del que és na-
tural o antinatural.

Més enllà d’aquests carrers i places hi ha molt de jovent que
viu al carrer. Alguns són de lloguer, alguns són a la venda;
n’hi ha que es fan escàpols, la majoria no aconsegueix d’es-
capolir-s’hi. No se sap quants n’hi ha: sembla que són més
els nens, potser les nenes són al llit, i no les han contades. Es
creu que a Calcuta viuen entre cinquanta mil i cent mil nens
i nenes al carrer. Malviuen dels petits delictes de cada dia o
de prostituir-se, dos negocis sense estabilitat laboral perquè
prest es fan malbé a causa de la sida, de les cicatrius, dels
empresaris del delicte, del sexe i de la guerra, dels que con-
sideren que un nen al carrer és com un vaixell a terra: només
és una qüestió de diners, o de poder, que és cosa semblant. 

En la guerra de Uganda de 1986, un soldat de cada quatre
tenia menys de catorze anys d’edat. Hitler va enviar nens de
la mateixa edat, en bicicleta, contra els tancs russos que
avançaven cap a Berlín, al final de la Segona Guerra Mun-
dial, alguns van sobreviure. El que van fer els nazis amb les
nenes de l’enemig rus provoca esgarrifances, i només en pro-
voca més el que van fer els russos amb les nenes enemigues,
poc temps després, com a represàlia. Es veu que no és una
qüestió aliena, això d’una infància desprotegida, no és ex-
clusiva dels països pobres, ni dels llunyans.

Gairebé la meitat dels nens que viuen als carrers d’Hondu-
res són sexualment actius, i d’aquests quasi tots van adme-
tre haver rebut tractament per guarir-se d’una malaltia de
transmissió sexual. I molts indicaven que la vida al carrer és
insegura perquè els robatoris són massa freqüents, no hi ha
on guardar el sou, no hi ha on desar l’abric. Tampoc no és se-
gura la vida dels meninos da rua del Brasil: a més de roba-
toris i abusos sexuals, a més de fer-los servir com a venedors
o transportadors, alhora que usuaris i víctimes de la droga,
cada matí s’hi troba un de mort aquí, un altre de mort allà.
I és natural, és clar: acaben mal perquè mal viuen.
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Quina ironia, tot és natural o antinatural segons com s’hi
miri. Al camp de concentració de Treblinka hi ha haver un
oficial nazi que tenia tot un grup d’adolescents varons com
a esclaus sexuals, només per a ell, res de compartir-los, pot-
ser li semblaria antinatural. Quan cert oficial superior va as-
sabentar-se’n, va iniciar un expedient disciplinari contra el
oficial pederasta i va afussellar tots els adolescents, la pede-
ràstia li semblaria poc natural per a un oficial. No sé qui ha
estat el pijtor. Tampoc no sé qui és el culpable de la prosti-
tució infantil a Tailàndia, si el proxeneta o el turista euro-
peu que paga amb euros, tots dos esclavitzen.

Els temples de prostitutes de l’Índia mantenen esclaves unes
cent mil nenes, totes de casta inferior, és clar, que els seus
pares van donar a la deesa Yellema com a tribut. Els homes
devots d’aquesta deesa abusen sexualment d’aquestes nenes
des de la pubertat més precoç, i les nenes no tenen cap es-
capatòria, ni tan sols el consol de convertir-se en prostitutes
de carrer. Em preguntareu per què presento avui, en temps
de mig oci, aquesta petita galeria dels horrors que la natu-
ralesa humana comet per aprofitar-se de la carn tendra i
barbameca.

Una matinada d’hivern van trobar un nen a una plaça. Havia
mort de fred, el gos era viu. Gairebé no tenia roba: és natu-
ral, va morir de fred perquè anava nu, el gos també hi anava.
Mai s’ha sabut qui era, ni què hi feia, ni van trobar un res-
ponsable. Una escultura de marbre blanc immortalitza ano-
nimat tan cruel i incomprensible, la conserva un petit museu
a una petita ciutat argentina, quina ironia, on hi ha nens que
viuen al carrer. I vet aquí la resposta: presento avui aquesta
galeria d’horrors per tal que es consideri un privilegi d’ex-
cepció, no pas guanyat sino purament casual, el fet d’un nen
jugar tranquil i segur al carrer, dels adolescents mirar-se
tranquils i segurs a la plaça.-

· · ·
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DILLUNS 24 D’ABRIL DE 2006

Fer-se el pixo al llit

No és cap notícia, això de fer-se el pixo al llit. Jo s’ho feien
els nens i les nenes de l’Antic Egipte, i sembla que rebien
tractament amb gingebre, tal el que consta al papir d’Ebers,
un document, escrit en idioma de jeroglífics, de fa uns tres
mil cinc-cents anys. Molts deixaven de pixar-se al llit, però
no pas per efecte d’aquell tractament sinó perquè sí. Ni per
efecte del que feien els grecs de l’antiguitat: vi i olis calents,
ni pel que es feia al segle XIX, amb trementina. Ni tampoc no
és cap raresa, l’enuresi, que es diu així. De cada cent infants
de cinc anys, més de deu tenen enuresi. En canvi, de cada
cent infants de deu anys, tan sols cinc en tenen, d’enuresis,
la qual cosa vol dir que la meitat va superar l’obstacle abans
d’arribar als deu anys. Més enllà: de cada cent adolescents
de quinze anys, només a un se li escapa l’orina mentre dorm.
I si es considera una població de persones adultes, entre 18
i 64 anys, cinc de cada mil tenen enuresis, i només la meitat
la tenia de petit.

Resulta curiós comprovar que el control de l’orina s’assoleix
a edat diferent segons la població que es consideri. Efecti-
vament, hi ha variacions segons si és fiet o fieta, segons la
condició ètnica, segons el nivell cultural i social, segons l’es-
tació de l’any, fins i tot segons cultures i països. No obstant
això, i amb totes les reserves de les generalitzacions, que
contemplen força excepcions, es pot dir que als 18 mesos un
infant sol indicar si té els bolquers mullats, als dos anys con-
trola l’orina durant el dia, i cap als tres anys n’assoleix el
control durant la nit, encara que és freqüent que aquest con-
trol nocturn no sigui complet fins als cinc anys. De fet, entre
el 15 i el 30% dels infants de tres anys no controla el pixo de
la nit, i se li escapa sense que se n’adoni.

Fa temps que la ciència es pregunta per què hi ha nens que
controlen l’orina durant el dia però no la controlen durant la
nit; i per què d’altres la controlen a totes hores de bon co-
mençament. Es va plantejar una hipòtesi: els nens que s’o-
rinen de nit tenen la bufeta més petita. No, fins i tot alguns
nens amb enuresi tenen una mica més de capacitat a la bu-
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feta; la qüestió no és per aquí. La capacitat de la bufeta uri-
nària és força uniforme a la població infantil: és d’uns 30 ml
en nàixer i augmenta uns 30 ml cada any fins als 15 anys.
Llavors es va plantejar una altra hipòtesi: els nens amb enu-
resi fabriquen més orina durant la nit. Sí, l’orina nocturna
d’alguns nens amb enuresi és més abundant que la d’un nen
sense enuresi perquè està menys concentrada; però aquests
nens només són una minoria, i en tot cas el fet no explica
per què no es desperten quan tenen la bufeta plena, tal el
que passa amb un nen sense enuresi. És a dir, la qüestió
tampoc no és per aquí.

La hipòtesi genètica també ha quedat sense resposta con-
creta, però s’ha fet palès que és més probable tenir un fill
amb enuresi si el pare o la mare van ser enurètics de petits,
i aquesta possibilitat és més alta si es tracta de tots dos pro-
genitors. Alguns investigadors afirmen que van aconseguir
localitzar el gen de l’enuresi al cromosoma 13, però amb això
no s’arriba enlloc. L’hipòtesi psiquiàtrica i la psicològica
queden reduïdes a casos molt concrets. En conseqüència,
per on passa la qüestió de l’enuresi? Encara que certes hi-
pòtesis intenten explicar la causa per proposar tractaments,
no sé sap amb certesa on és el quid de la qüestió.

Però sí se sap, i amb tota certesa, que la solució no passa per
amenaces, càstigs i disciplines: no donen resultat, tal vegada
perquè l’infant no té cap culpa. Els arxius de la medicina re-
gistren el cas d’un nen que va presentar complicacions greus
com a conseqüència de la pinça de roba que cada nit li po-
saven al penis per tal que no se li escapi l’orina. I em consta
d’un nen que es va lligar un cordill amb el mateix objectiu,
perquè el tenien amenaçat. Angelets.

L’enuresi no és l’única situació a la qual la ciència ha de fer
front sense saber-ne gaire cosa. De vegades una persona o
un grup de persones demanen un seguit d’explicacions que
els resultin satisfactòries, però, ai, no n’hi ha. Només hi ha
l’evidència. I l’evidència, és a dir, l’observació i l’experiència
que la sabiduria popular i la ciència acumulen des de fa molt
de temps, indica que, en aquesta qüestió i en d’altres molt
concretes, s’han de distribuir responsabilitats, i compartir-
les. Ningú faci l’orni. Que cadascú agafi la part que li per-
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toca, encara que cremi, i en faci el que calgui segons el sen-
tit comú, que és cosa ambigua però sàvia. Perquè una mà
renta l’altra, i les dues renten la cara. I de bon matí li dona-
rem una abraçada forta a l’infant que fa olor de pixo i té la
roba molla. Perquè tindrà la cara neta.-

· · ·

DILLUNS 1 DE MAIG DE 2006

La feina ben feta

A propòsit del Dia del Treballador em pregunto si la feina
feta ha estat ben feta. Per exemple, en relació a la mortalitat
infantil. La mortalitat infantil era altíssima, a Europa, a mit-
jan segle XIX: la quarta part de tots els bebès moria abans de
fer el primer any de vida. Una mica més tard, al 1875, a Es-
panya, la mortalitat infantil havia millorat: només moria gai-
rebé la cinquena part del nadons. Aquesta terrible mortalitat
era encara més alta a Alemanya i Àustria, i més baixa a Suè-
cia i França. A Alemanya es va documentar un fet que ja se
sospitava com a general: morien més nens alimentats amb
llet de vaca que amb llet materna (fóra bo de recordar que
llavors no havia llet en pols, ni es coneixia encara la pasteu-
rització de la llet ni l’esterilització dels biberons). 

La mortalitat era més marcada a les ciutats que a les zones
rurals a causa de les males condicions de la higiene pública
i de les malalties relacionades amb la densitat demogràfica,
que era força alta. Entre aquestes malalties hi és la tubercu-
losi, per a la qual no havia ni prevenció efectiva ni tracta-
ment eficaç. Cap a les acaballes del segle, en 1882, un metge
alemany, Robert Koch, va descobrir el bacil de la tubercu-
losi (avui se’n diu bacil de Koch), i que aquell bacil causava
aquella malaltia; poc després, en 1890, el mateix Koch va
presentar la prova de la tuberculina, però es va equivocar
perquè la considerava un mètode de tractament, i n’és per al
diagnòstic. La vacuna contra la tuberculosi, la BCG, va trigar
més d’un quart de segle: va aparèixer el 1924. I el primer an-
tibiòtic realment efectiu contra aquesta malaltia, l’es-
treptomicina, va trigar un altre quart de segle: es va
presentar al 1944.
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Les descobertes de Robert Koch, a Alemanya, van revolu-
cionar el món de la ciència i van obrir un camí d’esperança
per a la població. Pocs anys abans, a França, Louis Pasteur
havia demostrat que les malalties infeccioses són provoca-
des per microorganismes, i amb això la ciència va haver de
canviar la forma de pensar. Tots dos, Koch i Pasteur, van
rebre el reconeixement dels científics del moment, però
també van haver de defensar-se dels detractors, que no po-
dien acceptar el que havia quedat demostrat. I tots dos van
treballar un temps per a l’Estat i un temps per a institucions
privades.

Deia que la mortalitat infantil era molt alta a mitjan segle
XIX. Però poc després va descendir ràpidament: la mortali-
tat infantil de finals del segle XIX i començaments del XX va
ser molt inferior. Es podria pensar que aquest notable des-
cens de la mortalitat infantil va ser la conseqüència directa
de les extraordinàries descobertes de Koch i Pasteur. La res-
posta és que no. La millora substancial en la mortalitat in-
fantil va ser la conseqüència de la millora substancial de les
condicions de vida. És a dir, que una alimentació més ade-
quada (es va fer massiu el consum de patates i de blat), una
higiene pública més acurada, més qualitat de l’aigua que se
subministrava a la població, i el costum de rentar-se amb
sabó, van fer que no morissin tant de nens. La vacunació
contra la verola també hi va influir decisivament perquè
«entre els casos de verola observats a Alemanya entre 1871
i 1874, la mortalitat va ser del 58% en nens menors de 10
anys», segons un llibre de pediatria publicat el 1935 a Ale-
manya. Però s’ha de reconèixer, perquè avui resulta evident
des de la perspectiva del temps, que aquell canvi de les con-
dicions de vida es fonamentava, potser sense que se n’ado-
nessin els responsables, en les idees que fonamentaven els
treballs de Pasteur i Koch: la malaltia infecciosa la transmet
un microorganisme que es desplaça de la persona malalta a
la persona sana mitjançant un vector, i qui eviti aquest des-
plaçament, evitarà la malaltia. 

La feina, per tant, estava ben feta. Estava ben feta perquè va
ser el resultat d’un agafar-se les mans, la conseqüència d’un
esperit de col·laboració entre totes les parts possibles. La
mortalitat infantil va disminuir perquè cadascú va aportar a
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la comunitat el que sabia, o el que podia fer. I perquè la co-
munitat va acceptar els canvis, i els va aplicar a la vida quo-
tidiana, dia rera dia, poca cosa però cada dia, de manera
constant. La petita consulta de medicina infantil que acaba
de començar a Ciutadella s’emmarca en aquest context d’a-
gafar-se les mans. El que és públic col·labora amb el que és
privat, i viceversa. Perquè es tracta de anar tots en una única
direcció, la de la salut de fiets i fietes. M’expliquen que de
moment és unipersonal i de sis dies a la setmana, però que
aviat es farà gran, com un bebè.-

· · ·

DIJOUS 11 DE MAIG DE 2006

La classe d’anatomia

El cos de l’ésser humà no ha canviat gaire. No ha canviat
substancialment durant els últims cent mil anys, encara que
existeixen les diferències subtils que fan que no hi hagi dues
persones iguals. Per tant, la figura que hom mira i potser ad-
mira al mirall després de la dutxa, la figura que algú s’en-
tossudeix a exposar nua sobre la sorra ardent, la figura de la
pròpia anatomia, matèria reservada i alhora pública, és la
mateixa que mirava i potser admirava l’home primitiu en les
aigües tranquil·les d’una bassa d’aigua. De tant mirar-la i
admirar-la, Narcís va caure a l’aigua. De tant mirar-la i ad-
mirar-la, sembla de vegades que es gastarà l’expressió tran-
quil·la d’un nen que dorm, que és possible caure dins la
mirada impenetrable d’un bebè que pren el pit, de tant mirar
i admirar formes tan encisadores. La figura de la persona, el
cos humà, l’anatomia humana no deixa ningú indiferent,
desperta un interés que varia des de la subjectivitat més pas-
sional fins a l’objectivitat més científica.

L’estudi de l’anatomia humana va tenir dos mestres ex-
traordinaris: Leonardo da Vinci i Andreae Vesalii. De Leo-
nardo es conserva el dibuix d’un nen petit, nu i grassonet,
de bellesa senzilla i aclaparadora. És un bebè que amaga la
cara entre les mans, i flexiona braços i cames. Al costat Le-
onardo va escriure que el fetus no respira dins l’úter de la
mare perquè s’ofegaria. Andreae Vesalii va estudiar medi-
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cina a la Universitat de París i després, ja com a professor
d’anatomia de la Universitat de Pàdua, va revolucionar l’en-
senyament d’aquesta ciència en defendre una postura que
en aquella època era nova: el llibres d’anatomia havien de
tenir il·lustracions que afavoreixin la comprensió de les es-
tructures anatòmiques. I perquè ell, personalment, feia la
dissecció del cadàver per explicar la morfologia humana. Es
considerava indigne que un professor d’anatomia fes servir
l’escalpel, una mena de bisturí, i aquesta feina d’obrir i tallar
quedava per al barber (no eren barbers en el sentit actual,
sinó els precursors del cirurgians).

En aquelles èpoques, la dissecció d’un cadàver per estudiar-
lo es feia en quatre sessions. El primer dia s’obria l’abdomen
i se n’estudiaven els òrgans, ja se sabia que es descomponen
prest. El segon dia era per estudiar els òrgans del tòrax, al
tercer s’obria el crani per estudiar els òrgans encefàlics, i el
quart dia era per estudiar els membres superiors i inferiors.
Per evitar les olors de la putrefacció, l’autòpsia, que alhora
era classe d’anatomia, es feia al THEATRVM ANATOMICVM, una
construcció circular que no tenia sostre per gaudir de més
llum i més ventilació. Les taules actuals d’autòpsia són d’a-
cer inoxidable, tradicionalment eren de marbre blanc, amb
un declivi suau cap al centre, on quatre canals, procedents
de les quatre cantonades de la taula, convergien en un petit
forat la funció del qual era recollir els fluids del cadàver

Vesàlio va publicar llibres, el més important dels quals és De
humanis corporis fabrica, un tractat d’anatomia que es va
editar dues vegades en vida de l’autor: en 1543 en 1555. Al-
gunes de les figures d’aquest llibre van ser obra d’un altre
mestre, aquest de la pintura italiana, el Ticià. I d’aquesta
manera va quedar del tot establerta la relació entre l’anato-
mia i l’art. Per imprimir aquestes figures, artesans de Venè-
cia van fer motllos de fusta de perera, de preciosisme i
exactitud notables. La qualitat d’aquests motllos era tan ex-
traordinària que es van usar per imprimir d’altres llibres d’a-
natomia, l’últim al 1935. La Universitat de Munic els
conservava amb cura fins que l’incendi que va seguir al bom-
bardeig del 16 de juliol de 1944 els va reduir a cendres.
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Acusat de realitzar l’autòpsia d’una persona viva, una acu-
sació òbviament ridícula, Andreae Vesalii va ser condemnat
a mort, però va aconseguir commutar la pena capital per un
pelegrinatge a Terra Santa. Quan en tornava va emmalaltir
a bord d’un vaixell de pelegrins, i el van deixar en la petita
illa de Zante, Grècia, on va morir, en solitud i indigència, el
2 d’octubre de 1564.

Més d’una vegada ha passat això, que la comunitat es desfà
de l’element urticant i molest mitjançant una acusació falsa,
o tan inflexible que no perdona una relliscada. I de vegades
sembla que la comunitat busca de penjar-li una etiqueta al
nen o a l’adolescent urticant i molest per poder-lo marginar,
i romandre amb la consciència tranquil·la. Andreae Vesalii
s’hi va defensar, però no li van fer cas: ja li havien penjat l’e-
tiqueta. Que no passi el mateix a casa nostra. Cal escoltar els
nens i adolescents urticants i molestos, però alhora cal re-
cordar que parlen una llengua difícil d’interpretar.-

· · ·

DIUMENGE 14 DE MAIG DE 2006

Perdó: me’n vaig oblidar

Ai, quin mal de panxa, oblidar-me del dia de la mare, l’altre
diumenge. Intentaré una excusa: ja no la tinc, a la meva
mare estimada. No, no és cap excusa, oblidar-se de la mare
és inexcusable. Però ara que ho escric me n’adono, que no
m’oblido de la meva mare sinó del dia de la mare, i desco-
breixo que el dia en qüestió és poc més que una efemèride
oportunista, una creació amb esperit comercial, l’excusa in-
excusable per recordar això que de tan present ja n’és una
part inseparable. Perquè el fill és part de la mare, i la mare
és part del fill, són una mateixa cosa. Això no obstant, el
temps, el creixement i el desenvolupament del fill, l’envelli-
ment de la mare i les circumstàncies de la vida fan que
aquesta unió perfecta es desfaci a poc a poc, de manera in-
exorable i dolorosa. Però el que es desfà és només l’unió bio-
lògica: hi ha una unió que no es desfà mai de la vida, encara
que més d’una vegada sembla que d’això ja no en queda res.
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El dia de la mare ha passat ja fa una setmana llarga i m’ha
deixat el pensament ple de mares. Penso en les mares que
van perdre el fill quan encara el tenien a dins: no poden re-
cordar una cara, una mirada, però almenys recordaran una
sensació impossible de descriure. I qui no va néixer recor-
darà la música que hi sentia, la veu maternal, que ressonava
dins aquella capsa humida i confortable, de la qual va haver
de marxar, potser per malaltia, potser perquè havia certes
urgències, imperatius de la vida moderna. Ningú s’atreveixi
a jutjar una mare, ningú gosi d’opinar-ne. Perquè no
sabem res, som incapaços, els masculins, d’entendre
el pensament maternal.

Penso també en les mares que van perdre el fill a causa d’un
accident, en les que el van perdre entre les urpes traïdores de
la droga o entre les llums encegadores de les promeses d’un
món millor, més enllà de les fronteres. Penso en les mares
que van perdre el fill a causa d’una malaltia. I entre molts
d’altres, de la meva memòria, cosmopolita i multitudinària,
heterogènia i superpoblada, en trec un nen el nom del qual
ha de romandre anònim. Patia una malaltia incurable, gai-
rebé impossible de controlar, cruel i destructora, i passava
dies i dies a l’hospital per tal de recuperar-se una mica i
poder anar uns pocs dies a escola. Una nit tenia dolor, i de
tant tenir-ne la mare em va dir que preferia veure’l mort,
abans que amb dolor.

Es pot acceptar la malaltia i fins i tot la mort d’un fill, i cal-
drà fer-ho si fos el cas, però el dolor infantil és inacceptable.
Sempre hi ha forma de controlar-lo. El dolor no purifica ni
enforteix, no serveix per a res, s’ha de controlar el més aviat
que sigui possible. Aquell nen va morir uns dies després, una
matinada d’hivern, sense dolors ni angúnies. Puc imaginar-
me que, abans de submergir-se en la boira espessa d’una in-
consciència protectora, l’últim que va veure ha estat la mare,
que era al costat. Estic segur que va morir feliç. Algun dia
n’escriuré, dels nens i les nenes amb càncer. No gaire des-
prés la mare va tenir un altre fill, i li va posar el mateix nom.
Que ningú digui res, ningú gosi d’opinar: només en seria un
balbuceig. Hi ha tant de mare que no puc entendre!
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Penso també en les mares que es van veure obligades a
abandonar el nen amb la il·lusió desesperada que tingui una
sort més bona, i dels conflictes armats se’n poden treure cen-
tenars d’exemples. Penso en les mares que van quedar em-
barassades com a conseqüència de la violació repetida i
deliberada dels soldats enemics. Penso en les mares que van
parir en les presons il·legals i que no van veure el fill perquè
algú l’hi va robar per regalar o per vendre. I penso en la mare
que accepta un fill de procedència obscura. Penso en la mare
que va entregar el fill perquè no sabia que era víctima d’una
mentida diabòlicament premeditada. Penso en la mare que
paga per un ronyó infantil i no pregunta d’on ha sortit.

Penso en la mare que descobreix que té un cromosoma abe-
rrant perquè observa espantada l’herència, impossible d’a-
rreglar, en el fill. Penso en les mares de lloguer. En les mares
que donen un fill en adopció i en les mares que n’adopten
un. Penso en els pares que fan de mare i en les mares que
no fan de mare ni de pare perquè la droga o vés a saber quin
altre verí els enterboleix el pensament. Penso en les mares i
intento esbrinar-ne el què, però no ho aconsegueixo. També
penso en les mares felices, i si penso en les mares felices
penso en la meva mare, que ha estat la més bona del món. I
penso que no sabria què dir-li si per un minut, només un
minut, tornés a la vida. Potser no parlaria, un nu a la gola
no m’ho deixaria fer; potser la veuria desdibuixada
per aquest  tel  inoportú que no em deixa separar
realitat  de fantasia.-

· · ·

DILLUNS 29 DE MAIG DE 2006

Dèria per la prematuresa

La majoria de bebès naixen després de 37 setmanes de ges-
tació. I pesen entre 2.500 i 4.500 grams. Es diu que un bebè
és postmatur o de postterme si naix després d’haver acom-
plit 42 setmanes de gestació, i que és prematur o de pre-
terme si el part es produeix abans de 37 setmanes
acomplides. La mitjana és 40 setmanes. La ciència actual
considera que el fetus és viable si té més de 22 o 24 setma-
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nes de gestació. Quant al pes, és lògic pensar que el bebè que
naix abans de terme pesa menys que el bebè que naix a
terme, la qual cosa implica que hi ha una proporció entre el
temps de gestació i el pes de naixement. L’afirmació és co-
rrecta, però s’ha de matisar perquè aquesta proporció té uns
marges força amples: s’hi observa molta diferència de pes
(des de 2.500 fins a 4.500 grams) entre els nens que naixen
amb 40 setmanes de gestació, per exemple, i de tots se’n diu
que tenen un pes normal.

Si el pes es troba entre els marges màxim i mínim del que es
considera normal per al temps de gestació (i més enllà de
quantes setmanes n’hagin estat), es diu que el pes del bebè
és adequat per a l’edat de gestació. Però si el pes és inferior
al mínim que correspon per al temps de gestació, el bebè és
de baix pes per a l’edat gestacional. En aquest context, el
bebè que naix prematurament tindrà un pes inferior perquè
té menys temps de gestació, i aquest pes pot ser adequat per
a l’edat gestacional. O baix per a l’edat gestacional, i en
aquest cas, a més de prematur està desnodrit, ha patit des-
nutrició intrauterina. D’aquesta manera, quan es tracta d’un
prematur, interessa saber amb quantes setmanes de gesta-
ció ha nascut, amb quin pes i si el pes és adequat per
a l’edat gestacional.

Encara que al món occidental la proporció d’embarassos i
parts controlats és força alta, la freqüència de parts prema-
turs es manté més o menys constant; sembla, però, que aug-
menta una mica la freqüència de parts extremadament
prematurs. Set o vuit de cada cent embarassos terminen de
manera prematura, abans de la setmana 37. I un bebè de
cada cent naix amb menys de 1.500 grams de pes. Hi ha hos-
pitals que per al nadó de menys de 1.000 grams de pes re-
serven el nom de gran prematur, un eufemisme paradoxal
per indicar que és extraordinàriament petit.

I delicat. Perquè els prematurs en general, i els de menys de
1.500 grams en particular, són força delicats. Es poden des-
envolupar sense complicacions ni seqüeles, amb moltes
atencions, i d’aquests n’hi ha mil exemples. Però també
poden patir un seguit de complicacions durant els primers
mesos, i aquestes complicacions poden significar seqüeles a
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llarg termini. És el preu de la prematuresa. A Espanya, la
majoria del prematurs supera la difícil etapa dels primers
mesos i sobreviu sense seqüeles importants, i a llarg termini
s’observa que el coeficient intel·lectual dels nens prematurs
és normal, encara que és un xic més baix del que presenten
els nens nascut a terme.

Ningú vol tenir un bebè prematur. Però tothom s’enorgu-
lleix si el bebè fa alguna cosa prematurament: si té la pri-
mera dent abans del que és habitual, si camina abans del que
és comú, si amb tres mesos pesa com si en tingués sis, si
menja sobrassada abans que llenties, si parla abans que el
nen de la veïna. Aquesta dèria per fer les coses el més aviat
possible arriba força lluny: és motiu d’orgull si el fiet escriu
abans que la resta de companys de classe, si navega per in-
ternet abans que ningú, si xateja quan encara no sap man-
tenir una conversa, o si condueix moto abans d’afaitar-se.
Dèria per la prematuresa, curiosa dèria.

Però un dia les coses canvien, i ja no agraden les prematu-
reses, les coses fetes abans de temps. De ben segur que no
se’n sentirà orgullós un pare el fill del qual és el primer de la
colla en tornar begut a casa. Ni una mare, quan s’assabenta
que la nena té un amiguet des de fa temps. Sempre hi ha un
primer i una primera, però per a certes coses ningú vol que
sigui l’adolescent de casa. I costa de saber a quina edat ja no
és prematur donar-se un bes amb esperit libidinós, ni a
quina edat ja no és prematur enamorar-se més enlla dels
somnis, i tenir relacions. D’aquestes prematureses ningú en
vol fer dèria, però són part de la vida, igual que les anteriors.
I arriben, inexorablement, potser sense esperar-les. La in-
fància és breu, força breu, i passa molt ràpidament, i l’ado-
lescència es encara més ràpida. I la vida adulta es fa després
tan lenta i tan avorrida! Per això, aprofiteu, agafeu-los en
braços i mimeu-los. Perquè un dia voldrà que la porta del
lavabo estigui tancada, i un altre dia presenta la parella, i
se’n va. I ens quedarem així.-

· · ·
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DILLUNS 5 DE JUNY DE 2006

25 anys de sida

La sida fa vint-i-cinc anys. La primera notícia formal n’és la
comunicació científica de cinc casos, tot cinc homes homo-
sexuals, que presentaven manifestacions cutànies del sar-
coma de Kaposi, una forma de càncer rara, però
característica dels malalts de sida. Era el 5 de juny de 1981,
i la notícia era un article signat per Michael Gottlieb, de la
Universitat de Califòrnia, i publicat a un butlletí mèdic nord-
americà, crec que de distribució gratuïta: Morbidity & Mor-
tality Weekly Report. Es diu que la ciència no sabia que
estava a punt d’obrir la capsa dels trons, que no sabia que
es tractava d’una malaltia destinada a fer-se universal. Pot-
ser ja era universal, però ningú no se n’havia adonat encara.
No hi havia constància formal de l’existència prèvia de la
malaltia, i per això se la va considerar nova, però és lògic su-
posar que ja feia estralls arreu del món, encara que anòni-
mament o sota una denominació equivocada. Dos anys
després, en juny de 1983, només als Estats Units d’Amèrica
ja havia més de mil cinc-cents casos reconeguts oficialment,
i més de cinc-centes persones ja n’havien mort. De la resta
del món, no se’n sabia gaire cosa, com passa sempre.

De primer va rebre el nombre de GRID, una sigla en anglès
que es pot traduir com immunodeficiència relacionada amb
els gais. Recordo que també li deien la malaltia de color de
rosa, despectivament. A més d’equivocat, el nom de GRID era
ofensiu i xenòfob, encara que procedia d’una de les institu-
cions d’estudi epidemiològic de les malalties infeccioses més
importants del món. Ja vaig parlar del perill de penjar una
etiqueta: les etiquetes marquen, marginen i amb massa fre-
qüència el temps demostra que estaven equivocades. El nom
de GRID es va canviar ràpidament, suposo que en veure la re-
alitat, per SIDA, inicialment una sigla, tot amb majúscules;
ara és un acrònim, una paraula, i s’escriu amb minúscula.
En anglès es diu AIDS, i certs països, encara que no pas an-
gloparlants, han adoptat aquesta denominació.

Els primers casos de sida infantil es van comunicar l’any
1982. La majoria eren fills de mares de vida sexual promís-
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cua o addictes al consum de drogues intravenoses. Una mi-
noria de nens s’havia contagiat a causa d’una transfusió de
sang contaminada, o d’un derivat de sang contaminada. En
aquell moment no es feien els rigorosos controls que es fan
ara. Un derivat de sang és, per exemple, el que necessiten
els malalts d’hemofília com a prevenció o tractament d’una
hemorràgia; el factor antihemofílic que es fa servir actual-
ment a Espanya és d’origen sintètic, obtingut amb mètodes
d’ingenieria genètica, no té possibilitat de contagiar res, però
és caríssim (imagieu-vos què passa més enllà de les fronte-
res de la riquesa). 

Actualment, almenys vuit de cada deu nens amb sida es van
contagiar de la seva mare, durant el part. La transmissió ma-
ternoinfantil del virus de la sida es fa a través de la placenta,
durant el període del part. I el tractament antiretroviral ac-
tual és força efectiu per reduir aquesta transmissió. El fet és
esperançador: si fos possible identificar totes les embaras-
sades seropositives, i si fos possible tractar-les amb els re-
trovirals adequats, la transmissió maternoinfantil de la sida
quedaria reduïda a casos esporàdics. Però de la teoria a la
pràctica, ja se sap, hi ha una distància llarga. En Espanya és
fàcil tenir control de gairebé totes les embarassades, i de fet
és el que es fa (però segons quina Comunitat Autònoma es
consideri, entre una i tres embarassades de cada mil són se-
ropositives en el moment de parir). Però aquest control pre-
natal no és possible a molts països del món, i en tot cas no
n’hi hauria prou amb tenir-les identificades, a les embaras-
sades seropositives, sinó que caldria que rebin antiretrovi-
rals, i aquí està el negoci.

La transmissió maternoinfantil del virus de la sida també és
possible a través de la lactància materna. Per aquest motiu
la mare seropositiva no hauria de donar de mamar al fill. A
través d’un testimoni ocular, personal, tinc notícia que a cer-
tes zones del món, pobres i més que pobres abandonades,
les mares seropositives donen de mamar igualment al fill:
de primer perquè no tenen altre aliment per al menut, i de
segon perquè els riscos de fer-hi biberons, sense les míni-
mes condicions de salubritat, són més perillosos que la pos-
sibilitat de transmetre la sida. Queda vist, una vegada més,
que el dret universal a la salut no és més que cartolina. Els
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casos de nens que van adquirir la sida com a conseqüència
de l’abús sexual són força excepcionals. I fins on es pot
saber, no hi ha constància de cap contagi de la sida a escola,
ni a escoleta, ni dins un entorn familiar o social normal.-

· · ·

DIVENDRES 16 DE JUNY DE 2006

Briós, com el cavall de Sant Joan

Perden pes, els bebès menorquins. Gairebé tots els bebès
que neixen a Menorca pesen entre 2,5 i 4,5 quilos, però per-
den fins al 15% d’aquest pes durant la primera setmana, en-
cara que mengin bé i encara que rebin les cures maternals
que necessiten. La recuperació del pes sol començar durant
la segona setmana, i agafa una pujança notable durant la ter-
cera, i especialment durant la quarta setmana; l’alimenta-
ció, però, es manté constant: llet. Així, el bebè nascut a terres
menorquines arriba al mes d’edat amb un pes que supera en
sis-cents grams, com a mínim, el que tenia en néixer. Con-
tinuarà guanyant una mitjana de vint-i-cinc grams cada dia
fins als tres mesos. El pes serà el doble cap als cinc mesos, i
serà el triple cap a l’any. Queda vist, per tant, com n’és, de
briós, el pes dels bebès locals.

Aquest extraordinari ritme de creixement, vertiginós i pre-
cedit d’un retrocedir breu i poderós per agafar embranzida,
és un fet únic a la vida de les persones. Com a estructura
només necessita un cos sa, i com a combustible necessita
dues coses: la primera, una dieta senzilla i ancestral, im-
mortal i universal. La segona, que algú se’n cuidi amb espe-
rit maternal. El pes infantil continua després una evolució
més lenta, però inexorable, i mai més no tornarà enrera. Hi
haurà un temps que semblarà que s’atura, el pes, que el nen
no en guanya prou. Però no: el pes infantil no s’atura sinó
que s’adorm. Dormirà una nit plena de llum, no hi ha foscor
a la nit infantil. Serà una nit llarga si algú la mira al calen-
dari, però serà una nit brevíssima, perquè el temps passa vo-
lant, si algú la mira reflectida en la llargària dels calçons i en
la complexitat del raonament. Sembla que el pes descansa al
final de la infància, sembla que dorm.
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Ningú s’adona del dia que desperta, tothom se n’adona quan
ja fa una petita temporada que està despert. I llavors el pes
fa la pujada de la pubertat, una etapa de madura immadu-
resa, un temps força briós, igual de briós és el temps de la
primera infància, igual que el cavall de Sant Joan. És la vida,
inexorable, provocativa, arriscada, briosa. Hi ha etapes a la
vida que la condició briosa es torna perillosa. Ho demostren
dos accidents que van ocórrer a Ciutadella, ja fa unes
setmanes.

Un adolescent, a penes més pelut que un nen, va caure de la
moto que conduïa, i com a conseqüència va presentar exco-
riacions, que són superficials, i una ferida oberta al genoll
dret que es va suturar correctament, però després es va in-
fectar. L’adolescent va dir-me que portava casc. Ja se sap,
els catorze anys són molt briosos, i sembla que és normal
que en arribar a una edat determinada, més enllà del sentit
comú, una persona ha de tenir moto, mòbil i accés privat al
xat, passi el que passi. Però fóra bo de plantejar-se, encara
que sigui sense compromís, si necessiten brides les perso-
nes que de tan brioses corren un risc. Si no convendria
posar-li brida als més briosos, per tal que no donin mal
exemple ni facin que un altre es trobi en perill.

L’altre accident ha estat menys previsible, potser imprevisi-
ble del tot: una nena petita va caure, va patir un trauma-
tisme cranial greu, van fer-li un tomografia i van veure que
havia una hemorràgia dins el crani, que aquesta hemorrà-
gia progressava minut a minut i posava la vida de la petita en
perill imminent, van activar el servei del 061 i la van traslla-
dar a corre-cuita, en helicòpter, a l’hospital Son Dureta. Sort
que en tenim, dels serveis d’urgència, públics i privats. Prou
petita, la bebè, perquè encara no camina; però prou grossa
per girar-se sobre si mateixa: va caure del llit dels pares.
Ningú dubta quan es tracta de posar-li brida a la condició
briosa d’un nen petit, i per això cal agafar-lo i no deixar-lo
sol, cal vigilar què fa, què toca, què menja, què beu. Tan de
bo les brides infantils siguin prou llargues i arribin fins la
briosa adolescència.

Sant Joan està a tocar. Tot és briós durant les festes de Sant
Joan, sembla que són precisament per treure la brida de la
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condició briosa i deixar que boti, boti, boti. Hi ha un con-
trol, però es busca el descontrol. Una mirada ràpida per la
història em demostra que sempre han existit dies de festa
briosa al calendari de les cultures, i una mirada arreu em de-
mostra que continuen amb bona salut, i força brioses. Sem-
bla que hi ha persones que esperen el moment d’alliberar-se
de les brides quotidianes, i llavors busquen el límit,
cada cop més llunyà, a veure si el traspassen. Si no
traspassen en voler traspassar-lo.-

· · ·

DIVENDRES 23 DE JUNY DE 2006

El peu del cavall, el morro de la llebre
i els idiotes

Sembla que ja no hi ha idiotes, però n’hi ha. Fins no fa gaire
la medicina reservava la paraula idiota per referir-se a les
persones que patien idiòcia, una forma greu de retard men-
tal. També hi havia els imbècils, afectats d’imbecil·litat; i els
cretins, afectats de cretinisme. Potser algú tindrà la ingènua
sensació que d’ençà de llavors les coses han canviat força.
Però no han canviat gaire, només hi ha hagut un canvi de
noms, un rentat de cara: continua existint el retard mental
que llavors es deia idiòcia, el que abans era l’imbecil·litat, i
això que encara rep el nom de cretinisme. La ciència, però,
ha hagut de canviar denominacions en veure que la qüestió
era molt més complicada del que semblava, des del punt de
vista científic i des del punt de vista lingüístic.

Ara el retard mental compren un bon nombre de síndromes
el nom de les quals no resulta ofensiu. I que quedi constàn-
cia formal, per tal de no ferir la susceptibilitat de ningú, que
de primer van existir els idiotes, els imbècils i els cretins de
la ciència, i de segon els del carrer. És a dir, el carrer va aga-
far paraules que llavors eren científiques per usar-les com a
armes ofensives.

La inversa també és vàlida: la ciència agafa paraules del ca-
rrer per denominar situacions mèdiques, però algunes re-
sulten ofensives, i cal corregir-les de seguida. Vet aquí dos
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exemples. El primer: el llavi leporí. És força conegut que al-
guns bebès naixen amb un defecte en la formació del llavi
superior: hi tenen una fissura, o dues, que pot arribar fins al
nas, i és possible que la malformació comprometi també el
paladar, i d’aquesta manera la boca i el nas són una única
cavitat, la qual cosa comporta un seguit de problemes fàcils
d’imaginar. És el llavi leporí, unilateral o bilateral, amb fis-
sura palatina o sense. L’adjectiu leporí, segons m’explica el
bon diccionari i la ciència que estudia l’origen de les parau-
les, fa referència a la llebre, procedeix del llatí LEPORINVS, que
vol dir relatiu a la llebre.

Aquesta malformació rep aquest nom perquè la mitat infe-
rior de la cara del bebès que naixen amb llavi leporí té un
llunyana semblança amb el morro de la llebre, i ho dic amb
tots els respectes que un infant em mereix, i prou que co-
neixeu la magnitud d’aquest respecte. Per tant, l’expressió
llavi leporí (o morro de llebre, que al cap i a la fi són sinò-
nims) és inacceptable perquè és ofensiva. Cal dir quilosquisi,
que és paraula neutra, asèptica, respectuosa, que fa anys que
dorm al diccionari tot esperant que algú la desperti.

El segon exemple: el peu equí. Rep aquest nom la malfor-
mació del peu segons la qual només es possible recolzar
sobre el terra la part anterior del peu, i el taló queda enlaire,
impossibilitat d’arribar-hi. Igual que els cavalls, fins i tot els
de Sant Joan, que caminen amb els dits. Afecta sobre tot els
fiets, igual que Sant Joan, ningú sap per què. El nom és ofen-
siu perquè fa referència al peu del cavall, i el peu d’un fiet, oi
que no s’assembla a la pota d’un cavall?

I si es tracta de l’origen d’algunes paraules, resultarà força
útil saber que el mot fimosi procedeix d’una paraula grega
que significa morrió o mordassa. Realment oportuna, la pa-
raula, perquè la fimosi és de ver com un morrió, una mena
de mordassa (aprofito l’avinentesa per afegir, entre parèn-
tesis, que no es diu frenillo sinó fre: fre del penis, fre del llavi
superior o inferior, fre de la llengua). La setmana passada,
divendres, us preguntava si no li calen brides als més brio-
sos, sobre tot en aquests temps de Sant Joan. Ara vaig més
enllà, i us pregunto si no cal morrió o mordassa per als més
briosos de la boca, si no fos millor que tinguin més curt el fre
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de la llengua. Perquè la llengua és més perillosa que la mà,
i que la pota d’un cavall.

La setmana passada, dilluns, una llengua tal vegada bífida i
viperina, en veure certes marques en el cos virginal d’una
fieta de set mesos, pels pares estimada amb bogeria i prote-
gida amb zelo exemplar, va dir que maltractaven la nena.
M’ho explicaven els pares, que ploraven desconsoladament
perquè els havien agafat la fieta, i els havien detingut, privats
de la llibertat, i de la filla, acusats de maltractar-la. M’ho ex-
plicaven a la sala d’espera de pediatria de Canal Salat. Vaig
fer una trucada, i una veu amable però despersonalitzada,
comprensiva com és de comprensiva una paret, tolerant com
és de tolerant la mar briosa, m’explica coses formals, buides
de sentit comú, i inflexible enarbora la burocràcia com una
reina que senyoreja per sales i passadissos desangelats, i
afirma coses equivocades, com si en sabés.

Va venir la policia, els pares no entenien, jo tampoc no en-
tenc. N’hi va venir un que els deia paraules terribles, els ne-
gava la filla estimada, mentre mastegava un xiclet potser de
menta, potser sense sucre per no fer-se malbé la dentadura,
al bell mig d’una sala pública. Més valdria que tinguessin fi-
mosi, a la boca, les persones que són massa brioses de la
boca, perquè el mal que van fer no té cura, la marca que van
deixar no s’esborra. Cap maltractament es va demostrar, fins
on puc saber. I em pregunto d’una altra banda si les coses
haurien anat igual si els dos llinatges de la nena, en comptes
de ser els que són, fossin els llinatges dels cavallers que,
briosos, pugen al cavall de Sant Joan, i fan el bot, tal vegada
amb la il·lusió que els deixi una marca d’aquelles que
no s’esborren.-

· · ·

DIMARTS 27 DE JUNY DE 2006

En Joan per Sant Joan,
o la importància de l’excrement

Encara cueja Sant Joan, i la vida es permet un capritx abans
que se’n vagi. Ens pica d’ulls i ens convida a romandre aler-
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tes perquè, sembla que diu, la propera potser no serà tan in-
ofensiva. La concordança fortuïta d’un seguit de circums-
tàncies, coordinades de manera capritxosa i irrepetible, va
fer que un nen s’empassés una moneda d’un euro. D’ençà de
llavors les caques del fiet van tenir una importància insos-
pitada, van crear un suspens de característiques cinemato-
gràfiques, i el van mantenir fins l’últim moment. El misteri
es va resoldre, és clar, per Sant Joan, perquè el fiet és diu
Ivan, una altra versió del nom Joan.

Tal vegada algú pensarà que es tracta d’un altre cas d’im-
prudència dels pares, que van permetre que un nen petit ju-
gués amb una moneda. Però no, no és petit, ni tenia la
moneda a la boca, ni feia cap imprudència. És un fiet ja cres-
cut, i tenia la moneda a la mà. Tenia la ma tancada, natural-
ment, però en el moment en què va obrir-la per agafar l’euro
amb l’altra mà, en aquell instant en què la moneda era sobre
el palmell de la mà, algú va donar-li una empenta, al fiet, per
l’esquena. El cop va resultar d’una precisió extraordinària
perquè va impulsar el cos del nen en direcció a la seva mà, i
la mà, per efecte invers, cap al cos, més concretament cap a
la cara. El nen va obrir la boca per queixar-se de l’empenta,
i en aquell moment la moneda va trobar la boca oberta, i va
entrar-hi. Era dissabte.

La moneda va passar per la boca i va agafar el camí de la via
digestiva: va travessar l’esòfag i va arribar a l’estómac. Im-
pulsada pels moviments peristàltics, gairebé dues setmanes
després ja era al final del budell gros, al recte, preparada per
sortir-ne, i va sortir per Sant Joan. Ha estat un camí llarg,
potser més de cinc metres, i lent, però normal. Els serveis
d’urgències saben que és relativament freqüent que un fiet
s’empassi un objecte de manera accidental, i saben també
que el fet probablement no tindrà transcendència clínica si
l’objecte aconsegueix d’arribar a l’estómac, i això és el que
sol passar. Però atenció a les piles petites, conegudes com a
piles de botó, perquè són perilloses: si s’obren a l’interior de
l’intestí, la substància que contenen pot provocar una
perforació intestinal, amb peritonitis immediata, cosa
greu i urgent.
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En canvi, si l’objecte agafa el camí de les vies respiratòries,
la situació serà diferent, pot tenir un dramatisme de conse-
qüències impossibles de predir. Si una partícula del menjar
o unes gotes del beure s’equivoquen de camí i agafen el de
les vies respiratòries en comptes d’agafar el de la via diges-
tiva, de seguida es desencadena una violenta reacció tussí-
gena, una crisi de tos (en diuen ennuegar-se, o ofegar-se).
És una reacció important perquè busca d’expulsar, amb la
violència de la tos, allò que anava per mal camí. I resulta
força efectiva. La situació serà més greu si allò que ha entrat
a les vies respiratòries és més gros, perquè pot obstruir to-
talment o parcialment l’entrada d’aire. Si l’obstrucció és par-
cial el pacient podrà respirar, tal vegada podrà tossir i
desfer-se d’allò que li amenaça la vida. Però si l’obstrucció és
total o quasi total, la capacitat de tossir i respirar és mínima
o nul·la, i el quadre clínic és d’asfíxia.

Per tal d’evitar aquesta situació terrible i desesperada, és ne-
cessari parar atenció als objectes que agafa el fiet, a les jo-
guines i a les parts petites que se’n puguin desprendre i que
puguin acabar a la boca del petit. Molta atenció als aliments
que agafa tot fiet menor de tres o quatre anys: són perillosos
els cacauets i d’altres fruits secs, els pèsols, els grans de blat
de moro, els caramels. La pell i les llavors del raïm són par-
ticularment perilloses, igual que els globus d’aigua i els
guants de làtex, que si entressin a les vies respiratò-
ries, s’hi enganxarien, i la tos salvadora potser ja no
seria tan salvadora.

La capacitat de tossir disminueix considerablement quan la
consciència de la persona està enterbolida per efecte de l’al-
cohol o de les drogues, o de tot plegat. I si vomita per efecte
de l’alcohol, tèrbola la consciència, adormit el cos en una
cantonada ciutadellenca i santjoanina, l’adolescent que ha
begut massa tot amagat en una massa humana que beu
massa, l’adolescent que s’ha empassat pastilles, l’adolescent
que s’ho ha fumat tot, pot ennuegar-se, ofegar-se en el seu
propi vòmit. I convertir-se en allò que hom vol amagar
per tal que els turistes tornin d’aquí un any, innocents
i ingenus.-

· · ·
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DIMECRES 5 DE JUIOL DE 2006

Menorca necessita més nudistes

Però que no siguin turistes. Últimament se’n parla molt, dels
nudistes i del nudisme, i de les platges nudistes, i jo diré la
meva tot aprofitant que sembla que és un tema del qual es
pot opinar. En diré dues. Una: que això d’ensenyar el cul o
les parts pudendes, pèndules i nostàlgiques d’una vitalitat
que ja no tornarà, no té res de dolent, però té molt d’ino-
portú i molest segons el lloc on es faci i segons l’entorn en el
qual estigui. I si un moscard em molesta la migdiada, intento
d’espantar-lo amb la mà i li obro la finestra perquè se’n vagi
i ens deixi en pau, i si no se’n va, cal agafar l’insecticida. Però
si és un escorpí, i s’apropa de cua alçada, una pua verinosa
a la punta, és millor allunyar-se’n, i ja està.

I l’altra: que el nudisme és pura decadència, nostàlgia de glò-
ries passades, és un final sense gràcia ni picardia, és la cua
somorta d’un procés que va començar quan les faldilles es
feien més curtes i els escots es feien més profunds. La polè-
mica i l’escàndol van ser llavors força més sanguinaris que
no pas ara. En arribar el toples va decaure l’interés per veure
la nua natura perquè tothom va adonar-se que és més po-
derosa i efectiva la fantasia endevinada per una mirada fur-
tiva i libidinosa que la realitat fulminada per un sol
implacable. El nudisme és decadència, sí, i el nudista és per
tant un decadent. Decadent, sí, però inspira confiança. És el
que es veu, té el que té. No amaga res, no té lloc on amagar
la carta decisiva, no pot amagar la lletra petita, la clàusula
complementària, el punyal.

I aquí comença una cançó infantil, larai, larai, que substi-
tueix el comentari que tenia escrit sobre dues fites de la re-
alitat mèdica menorquina que la setmana passada van
agafar protagonisme, i de les qual no haig de parlar. Perquè
una veu superior m’ho va suggerir, o el desterrament. I la
prudència obliga a buscar aixopluc, però no pas sota el pal·li,
una pràctica que sembla que vol tornar, sinó sota la protec-
ció del sentit comú. Només goso d’escriure que duen vestit
llarg i túnica, llaços i brodats, falda acampanada amb mi-
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rinyac, plecs i replecs, tuls, filagarses de coloraines, capell,
guants de seda estampada, sabates de xarol, botons i boto-
nets, butxaques i butxacons, butxaqueta secreta, secretària,
horari de visita, telefonades d’última hora, compromisos ur-
gents, raons de força major. No fan nudisme, precisament,
però costa molt d’adonar-se’n. I Menorca necessita nudis-
tes, però no dels que ensenyen el cul sinó dels que no ama-
guen res, com a mínim a les oficines de gestió, als gabinets
administratius, a la sala de reunions, a la cúpula directiva, a
l’altra banda del taulell, al despatx del director.

En empassar-me tanta saliva com haig d’empassar-me, em
trec de la butxaca secreta (perquè avui sóc un bon fiet i no
faré el nudista) un paràgraf monumental que va escriure el
genial Eugeni d’Ors. Al 1913 el va publicar La Veu de Cata-
lunya, un periòdic que va tenir importància decisiva en la
creació de la consciència intel·lectual dels països catalans,
que inclouen, i amb molt de gust, l’illa de Menorca i el pen-
sament de Menorca. Vet aquí el text:

He dit que això faria; però hauria d’haver dit que intenta-
ria fer-ho. Perquè el segur és que, per dictador i tirà que
pervingués a dir-me, no m’ho deixarien pas fer. A les pri-
meres provatures es crearia un cert estat de descontent. Hi
hauria un xiu-xiu, hàbilment mentat per les tertúlies de re-
botiga, les penyes de filatèlics i altres societats secretes. El
xiu-xiu esdevindria run-run. El run-run, avalot. L’avalot,
aldarull. L’aldarull, motí. Esclataria una revolució espa-
ventable, i jo cauria i em tallarien el cap.

I ara, baixat del burro, continuo fent de bon fiet, i em pren-
dré la sopa, i després la verdura i la poma, tot i tot, i després
em rentaré les dents, i faré un bon pixo. I tan de bó em di-
guin que m’haig de dutxar, que avui has suat molt, i llavors
aprofitaré per mirar-me en solitud la nua natura, i pensaré,
amb la boca ben tancada, que la nuesa serà decadent, però
és meravellosa. Només cal respectar-li el seu lloc, la seva
oportunitat. I que també és meravellosa l’altra nuesa, la que
no passa de moda, la nuesa de no amagar-li res a l’altre.-

· · ·
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VERSIÓ ORIGINAL DE L’ARTICLE ANTERIOR, RETIRAT A CAUSA DE LA CENSURA

Menorca necessita més nudistes

I el Col·legi de Metges en particular, i l’Institut Balear de la
Salut. Últimament se’n parla molt, del nudistes i del nu-
disme, i de les platges nudistes, potser no hi ha res de més
important per tal d’encendre la conversa del cafè, la polè-
mica periodística o el discurs polític. Potser, no ho sé, jo
també em rento les mans, sóc un bon alumne. Intento anar-
me’n cap a l’altra banda, la que tinc prevista, però encara no
puc, haig d’escriure dues coses urgents. Una: que això d’en-
senyar el cul o les parts pudendes, pèndules i nostàlgiques
d’una vitalitat que ja no tornarà, no té res de dolent, però té
molt d’inoportú i molest, i si un moscard em molesta la mig-
diada, de primer intento d’espantar-lo amb la mà i obro la fi-
nestra perquè se’n vagi i ens deixi en pau. Però si no se’n va
cal agafar l’insecticida.

I l’altra: que el nudisme és pura decadència, és un final sense
gràcia ni picardia, és la cua somorta i cianòtica d’un procés
que va començar quan les faldilles es feien més curtes i els
escots es feien més profunds; la polèmica i l’escàndol van
ser llavors força més sanguinàris que no pas ara. En arribar
el toples va decaure l’interés de veure la nua natura perquè
tothom va adonar-se que és més poderosa i efectiva la fan-
tasia endevinada per una mirada furtiva i libidinosa que la
realitat fulminada per un sol implacable. El nudisme és de-
cadència, sí, i el nudista per tant és decadent. Està passat de
moda. Fa olor de naftalina, seria millor tornar-lo a l’armari.
El nudista és decadent, sí, però inspira confiança. És el que
és, té el que té, no amaga res, no té lloc on amagar la carta
decisiva, no pot amagar la lletra petita, la clàusula comple-
mentària, el punyal.

Menorca necessita nudistes, però no dels que ensenyen el
cul sinó dels que no amaguen res. Amb aquesta metàfora,
les eleccions al Col·legi de Metges i la paga extra de l’Insti-
tut Balear de la Salut, l’IB-Salut, totes dues de la setmana
passada, duen vestit llarg i túnica, llaços i brodats, falda
acampanada amb mirinyac, plecs i replecs, bandes horizon-
tals i bandes verticals, tuls, filagarses de coloraines,
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capel·lina, guants de seda estampada, sabates de xarol, bo-
tons i botonets, butxaques i butxacons, butxaqueta secreta,
secretària, horari de visita, telefonades d’última hora, com-
promisos urgents. No fan nudisme, precisament, però costa
molt d’adonar-se’n.

Es necessari que les eleccions al Col·legi de Metges siguin
un motiu de reflexió. Cal considerar per quin motius un grup
de professionals (n’hi ha algú que fa anys que no sap el que
és un malalt) intenta accedir a la cúpula directiva d’una ins-
titució sense més valor que la nostàlgia, que fa olor de naf-
talina, de resclosit. Perquè aquesta institució també és cua
somorta d’un procés ja desvitalitzat al qual estem obligats a
pertànyer. Costa d’esbrinar quina n’és la missió a la societat
menorquina, i per quin set sous l’hem de mantenir. Misteris
que s’amaguen a les butxaques. I cal reflexionar també sobre
el grau de llibertat que van tenir les persones que integrà-
vam la segona meitat de cada llista electoral i el grau de lli-
bertat amb què un seguit de col·legiats vam accedir a votar
anticipadament, és a dir, per correu. I consti que estic de la
banda guanyadora.

La paga extra de juny de l’IB-Salut, suposo que igual que
totes, també necessita una reflexió: no és ni la meitat del que
és, per exemple, la paga extra de l’Institut Català de la Salut.
El fet sorpren de mala manera i resulta enganyívol (i con-
vida a no fer ni la meitat del que es faria a un ambulatori de
l’Institut Català de la Salut). Però sembla que és legal, com
ho semblen les eleccions al Col·legi, com és legal el nudisme.
Més butxaques per amagar, ara conceptes i complements
que fan parany.

Tinc la dolorosa sensació que si el sentit comú queda força
allunyat del nudista que mostra el que li queda en una platja
on predomina un públic familiar, encara més allunyat queda
d’aquestes dues qüestions. Em direu que són estrictament
mèdiques, que no són de la comunitat. I uns respondré
dient-vos que sí són de la comunitat, i com a mostra teniu
aquest botó: pregunteu-vos per què costa tant de trobar pro-
fessionals de la medicina amb solvència i experiència, i per
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què se’n van, al cap de poc. Menorca necessita nudistes, in-
sisteixo, però a les oficines de gestió, als gabinets adminis-
tratius, a la sala de reunions, al despatx del director.-

· · ·

DIMARTS 11 DE JULIOL DE 2006

Decisions difícils

Hi ha decisions que són difícils de prendre. A Espanya hi ha
un bon nombre d’hospitals que tenen una unitat de cures in-
tensives, una UCI que se’n diu. D’unitats de cures intensives
específicament pediàtriques i neonatals, n’hi ha quaranta-
tres, i la majoria compta amb l’assessorament d’un comitè
d’ètica. Un grup d’investigadors hi va fer una enquesta sobre
l’eutanàsia i en va obtenir resultats que sorprenen. O no, se-
gons es miri. N’informa l’Associació Espanyola de Pediatria
mitjançant l’article d’una revista mèdica que està disponi-
ble en el seu ueb.

Van enviar un qüestionari de resposta anònima a les qua-
ranta-tres unitats de cures intensives pediàtriques que hi ha
censades a Espanya, però les respostes només van arribar
de vint-i-una, i els metges que van contestar no sumen ni el
quaranta per cent de tots els que hi treballen (encara i així,
els investigadors consideren que els resultats són prou re-
presentatius de la realitat espanyola). L’article no diu si van
enviar enquestes a Balears, però sí diu que Balears no té cap
representant al Grup d’Ètica de la Societat Espanyola de
Cures Intensives Pediàtriques. Gairebé tots els metges que
van respondre (71 de plantilla i 24 residents) van reconèixer
que a la unitat on treballen hi ha problemes d’ètica assis-
tencial, i que s’hi prenen mesures de limitació terapèutica,
però que tan sols en una minoria de casos la decisió d’a-
questa limitació consta a la història clínica del pacient.

El concepte de limitació terapèutica s’aproxima al d’eutanà-
sia, i em fa l’efecte que el vol substituir per tal d’alleugerir-
li la terrible càrrega de significat que porta a sobre. No l’he
trobat definit amb formalitat, però és fàcil entendre que sig-
nifica que al tractament que rep un pacient determinat li
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posen un límit, hi ha algú que diu que ja n’hi ha prou, que no
val la pena de continuar-hi, que ja no hi ha cap possibilitat
de milloria, que el pacient és mort, encara que és viu gràcies
a la tecnologia mèdica. Els investigadors pregunten els met-
ges si practiquen l’eutanàsia o si es practica a la unitat on
treballen, però no els definen el concepte. S’enten per euta-
nàsia passiva el no instaurar, deliberadament, un tractament
l’objectiu del qual és tan sols perllongar el procés de la mort
quan aquesta és imminent, o és tan sols per perllongar una
vida purament vegetativa i sense cap esperança de canvi. I
eutanàsia activa és la inducció de la mort mitjançant una
acció activa i deliberada. Un concepte és igual a deixar
morir, l’altre és igual a matar. I encara que sembli inaccep-
table, la diferència entre eutanàsia activa i passiva pot re-
sultar confusa i ambigua en certs casos concrets, i algún cop
serà innecessària. Perquè agradi o no, les coses s’acaben, fins
i tot la vida, però ningú sap amb certesa quan s’acaba la vida
i quan comença la mort.

Dels metges que van respondre l’enquesta, un de cada qua-
tre va reconèixer que alguna vegada havia practicat eutanà-
sia activa, i gairebé tres de cada quatre van reconèixer que en
van fer de passiva. Els investigadors observen que els pro-
fessionals de més edat i més experiència tenen una tendèn-
cia cap a la limitació terapèutica, mentre que la tendència
dels més joves i amb menys experiència és contrària, cap al
que denominen acarnissament terapèutic, és a dir, entossu-
dir-se en allò que és evident que ja no té sentit. L’article
també informa que els experts consideren que no hi ha di-
ferència ètica ni legal entre el fet de retirar un tractament i
el fet de no començar-lo, però la majoria dels metges en-
questats reconeix que resulta més pertorbador haver de re-
tirar-li el tractament a un fiet sense cap esperança,
que ja no fer-li res més. Sembla cruel, però és la vida,
que de vegades és cruel.

L’exercici de la medicina és ple de decisions, a cada moment
cal prendre’n un seguit: què preguntar i què respondre, què
diagnòstic sí i què diagnòstic no, què tractament sí i què
tractament no, quan començar, quan acabar, etc. És evident
que la magnitud o la dificultat de la decisió, considerant tot
el que s’ha de considerar, i ràpid, varia segons les circums-
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tàncies del pacient. Però també varia segons les circums-
tàncies del metge. Que també és persona, que avui potser té
mal de cap i fa cara antipàtica, però demà no podrà amagar
la brillantor que tindrà als ulls en veure que aquell nen ja no
pateix més del mal d’orella que el turmentava, o en veure
que aquell altre nen ja no pateix més de la malaltia terminal
que el turmentava, perquè n’ha marxat, perquè l’ocellet ne-
cessitava que algú li obrís la finestra per sortir volant. Totes
són decisions difícils, la majoria alliberen un pati-
ment, però n’hi ha que lliguen el metge de mans i
peus, i sempre algú se n’aprofita.-

· · ·

DIMARTS 18 DE JULIOL DE 2006

Del virus al càncer, i el perill de volar

De virus, n’hi ha molts. Hi ha, per exemple, els virus
Papil·loma humà (sovint identificats amb les sigles VPH o
HPV), i últimament se’n parla molt perquè ha estat apro-
vada la vacuna contra el càncer de coll uterí, també conegut
com a càncer de cèrvix. La vacuna que el govern dels Estats
Units va aprovar per a administrar-la a persones es diu Gar-
dasil, i la fabriquen els laboratoris Merck; una altra vacuna,
gairebé idèntica, de nom Cervarix i dels laboratoris Glaxo
Smith Kline, no ha tingut igual sort.

La ciència coneix més de cent tipus de virus Papil·loma
humà, i després de moltes investigacions ha pogut con-
cloure, amb tota certesa, que els tipus identificats com a 16
i 18 són els agents etiològics del càncer de cèrvix. En parau-
les més senzilles: el càncer del coll uterí s’origina d’una in-
fecció provocada pels tipus 16 o 18 del virus Papil·loma
humà (no provoquen, però, tots els casos de càncer de coll
uterí sinó aproximadament el 70%). Aquests virus també
provoquen lesions genitals precanceroses. I els transmet
l’home mitjançant les relacions sexuals (és possible que el
preservatiu no sigui prou segur per evitar-ne la transmis-
sió). Segons informació de tota confiança, la vacuna és efec-
tiva i segura per prevenir aquesta mena de càncer, i es
recomana vacunar a totes les persones de sexe femení, des
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de la preadolescència fins almenys els 26 anys. En calen tres
dosis, que s’administren en un període de sis mesos. S’es-
pera que la vacuna estarà disponible en Espanya a partir del
2007. A Estats Units les tres dosis costen 360 dòlars.

Fa temps que la ciència mira de trobar un virus com a causa
del càncer. Però fins ara només ha pogut demostrar aquesta
hipòtesi en casos molt concrets. El limfoma de Burkitt
(abans conegut com a sarcoma de Burkitt) és una curiosa
forma de càncer infantil que està provocada per un virus que
és parent del virus que provoca la mononucleosi infecciosa,
una malaltia que en general no té gaire transcendència. El
limfoma de Burkitt presenta característiques diferents se-
gons si afecta un fiet europeu o africà. En general, el lim-
foma de Burkitt europeu provoca un tumor a l’abdomen
mentre que la forma africana provoca el tumor a la cara.
Totes dues formes són sensibles a la quimioteràpia, i el pa-
cient té moltes possibilitats de curació si rep la quimioterà-
pia adequada, en el moment adequat, al lloc adequat, amb el
suport sanitari adequat, en un hospital adequat...

El limfoma de Burkitt no és una malaltia freqüent, però prou
l’han vista als hospitals que tenen un departament d’onco-
logia infantil. En canvi, el càncer de coll uterí és una malal-
tia relativament freqüent, i fàcil de transmetre, i presenta
una mortalitat força alta: al conjunt d’Amèrica i Europa, la
mortalitat queda al voltat del 50%, és a dir, que en prop de
la meitat de les pacients el càncer avançarà fins provocar la
mort. En Àfrica, per contra, la mortalitat supera el 80% (és
a dir, de cada deu pacients, vuit moriran a causa del càncer).
Em pregunto què pensarà una dona africana en saber que a
Estats Units ja hi ha la vacuna contra la malaltia que li pro-
vocarà la mort, per exemple, a la seva filla, i que aquesta va-
cuna costa uns tres-cents euros, una quantitat que ni de
prostituta arribaria mai a estalviar. Una vegada més queda
vist que la salut com a dret universal és pura cartolina.

El limfoma de Burkitt rep aquest nom en honor de Denis
Burkitt, un cirurgià d’origen anglès (va nàixer, però, a
Uganda, el 1911) que va fer molt en favor dels infants afri-
cans que el consultaven amb la cara deformada a causa del
càncer. I el diagnòstic precoç, força efectiu, del càncer de coll
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uterí o de les lesions que el precedeixen, es fa amb la citolo-
gia exfoliativa segons la tècnica de Papanicolaou (estudi més
conegut simplement com a citologia o, encara més simple:
un Pap). Moltes dones han salvat la vida gràcies a aquest es-
tudi, senzill i barat, que el pot fer una persona sense gaire
formació, que li deu el nom al metge que el va inventar, Ge-
orgios Papanicolaou, un anatomista i patòleg nascut a Grè-
cia el 1883 i mort als Estats Units, on va treballar uns anys,
el 1962. Una vegada més queda vist que no hi ha fronteres
per als professionals de la salut.

I em pregunto que passaria si marxéssim de Menorca tots
els professionals de la salut que no hem nascut a Menorca,
tal el que va proposar una senyora, víctima d’un exabrupte
inadmissible (però al cap i a la fi comprensible i disculpa-
ble), la setmana passada, dijous, a Canal Salat. No hi ha
fronteres, és ver, però tampoc no hi ha corda prou
forta per lligar a qui vulgui volar perquè aquí no troba
el somriure que necessita.-

· · ·

DIMECRES 26 DE JULIOL DE 2006

Sífilis, lladelles i d’altres molèsties

A França li deien el mal espanyol. O el mal napolità, i es cre-
ava animadversió envers els espanyols o els italians. A Nà-
pols, on la malaltia va debutar, i ho va fer amb una epidèmia
inoblidable, la sífilis era coneguda com el morbo gal·lo, de-
nominació que buscava deixar malparats els invasors, el
francesos. És evident, per tant, que no és novetat la retòrica
de canviar-li el nom a les coses per tal que semblin d’una
manera diferent de com són en realitat. La sífilis va aparèi-
xer a Europa, com a mínim a gran escala, durant el setge a
què van sotmetre Nàpols les tropes franceses de Car-
les VIII, en 1495, i durant el saqueig i la barbàrie que
va haver-hi tot seguit.

Es deia que la malaltia era la conseqüència de la malèfica
confluència que, sota el signe zodiacal de l’Escorpí, va fer
coincidir, el 25 de novembre de 1484, Saturn i Júpiter a la

ESCRITS A MENORCA ·  70



casa de Mart. En considerar que l’Escorpí és el signe que go-
verna les parts sexuals de les persones, era fàcil de fer en-
tendre a la gent, amb una retòrica que semblava lògica i
inqüestionable, la causa per la qual la nova plaga afectava
els genitals abans que la resta d’òrgans. Aquesta era l’expli-
cació astrològica, popular, però també hi havia una versió
científica: els metges insistien en el fet que calia buscar-ne la
causa en un desequilibri entre els humors secs i els humids,
i que en conseqüència la curació de la malaltia només l’a-
conseguirà el desgraciat si se sotmet als procediments d’ex-
pulsar la sang maligna del seu cos mitjançant, per exemple,
purgues i cures de calor.

Aquests tractaments purgatius i calorífics de la Itàlia rena-
centista, víctima de la superstició, de la guerra, de la fam i la
misèria, van deixar pas als tractaments mercurials, que eren
en forma d’ungüent o de beuratge. Van ser oficial recoma-
nació mèdica i formal recepta popular durant gairebé qua-
tre-cents anys, encara que l’efectivitat, vista amb ulls d’avui,
no era gaire cosa, i els efectes secundaris eren tan perillosos
com la mateixa malaltia. Eren tractaments per tota la vida,
és a dir, fins que el pacient moria, víctima de la sífilis o del
que fos. Havia una dita popular que deia que «per una hora
amb Venus, vint anys amb Mercuri». El tractament real-
ment efectiu contra aquesta malaltia, també coneguda com
a lues, va arribar fa poc, a mitjan segle xx: la penicil·lina.

Fins no fa gaire encara corrien per casa nostra els tracta-
ments mercurials: entre la soldadesca era famós l’ungüent
del soldat, una pasta fosca que calia posar-s’hi, a les parts,
per tal d’eliminar els molestíssims polls del pubis (ladillas,
en castellà; lladelles, en català; pediculosis pubis, en cientí-
fic). Els eliminava, sí, perquè els ofegava en un magma espès
i nauseabund, enganxós. Però de tant en tant, segons la sus-
ceptibilitat de cadascú (i aquesta també és la clau per en-
tendre per què no tots reaccionem d’una mateixa manera
davant una mateixa situació), l’ungüent del soldat provocava
una dermatitis intensa, la dermatitis mercurial, que és força
desagradable, i d’aquesta manera l’infeliç, potser jurant que
no ho tornaria a fer mai més de la vida, havia d’aguantar-se
els polls i la dermatitis, i segurament també la intransigèn-
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cia i la inflexibilitat del suboficial de torn, i de l’oficial supe-
rior. Més o menys igual que ara.

La sífilis era morbo freqüent entre les tropes franceses de
Carles VIII i ràpidament es va estendre cap a la població as-
setjada, la qual cosa indica que va haver contactes sexuals
abans de l’entrada de les tropes a Nàpols, com era d’espe-
rar; i després d’entrar-hi, com també era d’esperar. La sífi-
lis encara viu a Europa, i ben viva que és. Els polls també
pul·lulen per aquí. Va haver una època en què era tan comú
això de tenir lladelles, entre els soldats, que quan tornaven
del franc del cap de setmana, el suboficial de guàrdia els re-
partia una bona ració de l’ungüent.

Diuen que a certs pobles d’Espanya, tal vegada de Menorca,
no ho sé, havia més soldats de cap de setmana, que busca-
ven, que senyoretes, que oferien. Suposo que no van tenir
més remei que acceptar torns per compartir la senyoreta,
perquè tots en volien una, encara que sigui només una es-
tona. Suposo per tant que les senyoretes, generoses però no
pas ximples, van haver d’organitzar-se per donar assistència
a tanta població. No sé si feien llistes per ordre alfabètic o
per ordre d’arribada, no sé si els soldats havien de demanar
cita prèvia per telèfon o si les senyoretes tenien sala d’es-
pera. Però estic segur que no programaven tres soldats en
un quart d’hora, tal el que em va passar dimecres. Potser
perquè pensarien que tota professió obliga a uns mínims de
qualitat assistencial. I també estic segur que les putes van
acabar fartes de tanta pressió assistencial.-

· · ·

DIMECRES 2 D’AGOST DE 2006

El que hi ha d’infantil a la caldereta

Què hi ha d’infantil a la caldereta? A la mar li feia la pre-
gunta dissabte, negra nit. Només hi havia un tros de lluna,
que no ens en calgui més per veure-hi clar, i el tros de lluna
es feia trossets infinits sobre la superfície de la mar, i els
trossets eren escates platejades d’un peix misteriós. Hi ha
un peix misteriós a la mar menorquina, i cada nit es vesteix
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amb les escates que necessita per sobreviure durant el dia.
Tal vegada reserva la pròpia carn, saborosa o insípida, no
sóc jo qui ho ha de dir, per al comensal adequat, i l’espera,
però el comensal haurà d’adonar-se tot sol que hi està con-
vidat, i que és benvingut. Diuen que la bona caldereta ne-
cessita de llagosta masculina i de llagosta femenina, en
sensual harmonia, li dic. Sí, la convivència és necessària,
també és necessari un calder, i si afegeixes peix, em
diu la mar, que no tingui les escates, torna-les al mar.
I en prenc nota.

La mar em mira de reüll, còmplice, em convida, i m’hi
apropo. La caldereta no és el que era, em diu. Algú li ha ren-
tat la cara i l’ha vestida amb escates d’or, i ara la ven cara,
amb aires de suficiència. Però és plat humil, era menja de
pobres, la caldereta, o caldera, que li’n deien. Potser és el
mateix que l’oliaigua, una sopa que es feia a bord de la barca,
amb tomàtigues, ceba, alls, julivert i el pa endurit de dies
passats, i oli, i pebre. Els mariners hi afegien una llagosta
acabada de pescar, i una picada amb la melsa i la sang, i els
ous que duia a la cua, si era femella. La recepta no ha canviat
gaire, el que ha canviat és l’esperit, el que s’amaga, allò que
només és tema de conversa a la rebotiga. Em sembla que a
Menorca hi ha moltes coses que es conversen a la rebotiga,
li dic, però la resposta va quedar ensordida per un cop d’ai-
gua que es va esmicolar en escates minúscules d’escuma,
que van sobreviure un instant a l’aire, i van morir a les ro-
ques, lentament, i van deixar una petjada mínima i salinosa.

La famosa caldereta, em diu en una veu más aviat baixa, al
cap i a la fi és un sopa, una sopa de fiets, de fiets que prenen
sopa per sopar. I això és el que té d’infantil. Hom fa sopes
des de sempre, i la sopa sempre és el mateix: aigua, i els in-
gredients que hi hagi disponibles. Aquí és sopa de llagosta o
simplemente de peix, allà és sopa de verdures, més enllà és
sopa de carn, de pollastre, de patates, de ceba, sempre és
sopa del que hi hagi. I les converses de rebotiga són tan po-
deroses que van aconseguir que una sopa, res més que una
sopa, calenta, sigui plat per als turistes, i a l’estiu, déu n’hi
do. Misteris de la vida, o màrqueting, vés a saber. A més, li
dic, la caldereta té d’infantil una altra cosa: de primer es
menja amb cullera, i després es menja amb les mans, com
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els fiets, que poden menjar amb les mans mentre la mare li
dona amb la cullera.

Però la mar no em deixa tip de respostes i busco d’atipar-
me de records, perquè els records estan plens de respostes.
I me’n recordo: vaig prendre una caldereta no fa gaire, a mit-
jan primavera, la temporada encara era infantil, havia de
créixer. Bufava un ventet que feia olor de mar, les estovalles
volien volar, les barques amarrades insistien a bressolar-se,
potser hi havia un fiet a dins que no parava de plorar perquè
volia dormir. Em va semblar una sopa complicada de pren-
dre, bona de sabor, atractiva d’aspecte, totalment per a tu-
ristes. I caríssima. I vet aquí que descobreixo què té
de veritablement infantil la famosa caldereta de lla-
gosta: el preu.

Una porció, una ració, una dosi d’aquesta sopa és més cara
que la vacuna que, amb una única punxadeta, protegeix un
fiet petit contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, l’hepati-
tis B, la paràlisi infantil i les infeccions provocades pel bac-
teri Haemophilus influenzae (en especial la meningitis, que
pot deixar un bebè malparat per a tota la vida). I si faig nú-
meros més acurats i demano una botella de vi per acom-
panyar la sopa, encara tindré prou pressupost per
vacunar-lo contra les infeccions provocades pel meningo-
coc: una altra meningitis, que pot ser mortal o deixar el bebè
més pròxim a la condició vegetal que humana, i contra la
meningococcèmia, una forma d’infecció generalitzada de
gravetat extraordinària.

Quines coses, quines comparacions em vénen ara a la me-
mòria, quines idees tinc al cap: un plat de sopa, fet amb el
que hi ha per aquí, res d’extraordinari, i una ensalada, i el vi,
i alguna cosa dolça de postres, resulta més car que aquestes
dues vacunes juntes, que salven vides, que... Calla! No con-
tinuïs, en diu la mar, maternal, que t’escoltaran els de les
converses de rebotiga, i et negaran la sopa per sopar.-

· · ·
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DIMARTS 8 D’AGOST DE 2006

Llibertat sense llibertat

Sorprenen algunes actituds, i algunes persones. Sorpren de
la manera més grata l’activitat que en comptes de torrar-se
al sol desenvolupa un professor de la Facultat de Bibliote-
conomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. El
principi de llibertat que la fonamenta no és nou sinó antic i
immortal: ofereix la llibertat a un grup d’adolescents que són
a la presó. No els ofereix la llibertat transitòria i circums-
tancial d’un partit de futbol contra els reclussos de la presó
del costat, ni la falsa sensació de llibertat d’un cap de set-
mana a casa de la família, ni la ridícula sensació de llibertat
que ofereixen els serveis de prostitució. Els ofereix la lliber-
tat de pensament.

Poder pensar amb llibertat és una expressió superlativa de
llibertat, i no la limiten les cel·les d’una presó. Però els ba-
rrots de la càrcel (i d’altres barrots, que no són els de la
presó) limiten la difusió del pensament, que d’aquesta ma-
nera perd una part de llibertat. Afortunadament hi ha ex-
cepcions. A la biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de
Barcelona, aquest professor ensenya que el pensament de
cadascú pot tenir un espai al món, un espai que ningú pot
eliminar, ni tan sols modificar. Ensenya que és possible in-
tercanviar idees i formes de pensar amb persones que viuen
fora de la presó, amb més llibertat, o potser amb menys. I
demostra que pensar i intercanviar pensaments és tasca en-
riquidora, que fa que la persona empetitida per la privació
de la llibertat del cos es faci grossa com a conseqüència d’en-
grandir-se el seu pensament. És la llibertat intel·lectual, és
la llibertat sense llibertat, és la grandesa gegantina de la lli-
bertat, és sortir de la presó sense sortir-ne.

Els instruments per aquest projecte tan ambició són a la
gran xarxa d’Internet, i es diuen bitàcoles o blocs (blogs o
weblogs, en anglès). El concepte de bitàcola procedeix de la
nàutica: és com el diari d’un vaixell, el document en el qual
es registren, d’una manera ordenada, cronològica, tots els
esdeveniments i els incidents d’una travessia. Les bitàcoles
d’Internet són espais virtuals on qualsevol autor pot fer pú-
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blic el seu pensament. El sistema permet de rebre respos-
tes, o crítiques, o informació complementària, el recolza-
ment de pensaments més acurats, etc. Tot queda
cronològicament registrat, accessible per a totes las persones
de bona voluntat, i alhora inaccessible per a les persones que
busquen amagar el pensament dels més desprotegits. És lli-
bertat intel·lectual, una llibertat que no qüestiona si l’autor
està o no està en llibertat, que no pregunta si hi ha drets de
propietat intel·lectual, que no busca més que destapar les
veritats que viuen tapades per interessos obscurs.

Els reclussos, adolescents de divuit anys o poc més, van
haver d’aprendre les tècniques informàtiques necessàries
per accedir a la bitàcola, van haver de millorar els hàbits
d’escriptura, van haver de presentar el pensament de ma-
nera que una altra persona el pugui considerar, van haver
d’aprendre a acceptar la crítica constructiva. Normes i codis
nous per a adolescents que han estat empresonats perquè
van ser trobats en situacions que la societat considera inac-
ceptables. Però es pot qüestionar el grau de culpabilitat i res-
ponsabilitat que en tinguin totes dues parts, segons apunta
l’autor i responsable del projecte. L’experiència, que no ha
fet més que començar, resulta sorprenent: molts adolescents
van acceptar el desafiament de deixar de banda els prejudi-
cis que els lligaven el pensament i els feien procedir d’una
manera antisocial, i van descobrir que la llibertat de
pensament desfà molts lligams inútils, i deixa el cap
lliure de teranyines.

De vegades les persones, sobre tot nens i adolescents, sor-
prenen amb actituds que ningú espera, tret dels més pers-
picaços, que perceben les subtileses dels símptomes
premonitoris. Les persones adultes també sorprenen, i
poden reaccionar amb actituds insospitades, sobre tot quan
algú intenta manipular-los la llibertat. N’hi ha que conside-
rem la llibertat com el tresor més valuós, i deixaríem la pell
en defensar-la. Els més perspicaços saben, perquè perceben
les subtileses dels símptomes, que fins i tot el gos més tran-
quil i pacífic pot reaccionar de manera violenta, agressiva,
si algú el molesta en allò que té de més sensible. Les perspi-
càcies són eines per a la llibertat: saber com és un fiet és una
pista per saber què farà, saber què pensa un adult és una
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pista per saber què farà. I fiets i adults necessitem llibertat
de pensament, finestres obertes. Però no pas per escapar-
nos d’una realitat que ofega per moments, sinó per tal que hi
pugui mirar qui hi vulgui mirar.-

· · ·

DIMECRES 17 D’AGOST DE 2006

La infància tuberculosa

Fiets i fietes no contagien la tuberculosi. Però són més sus-
ceptibles de patir-la que els adults, que sí són contagiosos,
encara que no pas tots. La tuberculosi pot comportar-se de
manera més virulenta en un fiet que en un adult, i a la in-
fància són més probables les formes clíniques greus, en es-
pecial si es tracta d’un petit. Cruel curiositat de la biologia,
aquesta: un petit no transmetrà la tuberculosi, però si l’a-
gafa pot patir-ne més, i quedar amb seqüeles, o morir de tu-
berculosi. És evident, per tant, que quant a la tuberculosi (i
quant a tantes coses més!), la infància necessita una protec-
ció especial. Però d’això no diu gaire cosa el Manual per al
control i la prevenció de la tuberculosi a les Illes Balears. En
vaig rebre un exemplar la setmana passada.

El Manual conté informació sanitària valuosa i actualitzada,
i resulta útil i pràctic: gràcies, senyors. Però necessita una
crítica. Ha estat editat per la Conselleria de Salut i Consum
(Direcció General de Salut Pública i Participació) del Govern
de les Illes Balears, sense data, però. El text presenta defec-
tes de forma (que no de fons), la qual cosa no li treu quali-
tat científica, però sí institucional. Abans d’enviar-lo a la
impremta, potser hauria estat una bona idea sotmetre el do-
cument a la revisió crítica d’un corrector professional, que
n’hi ha. Tal vegada va passar el que sol passar: la persona
que ocupa un càrrec de certa envergadura no admet que la
posició laboral que ocupa no li dóna saviesa ni sentit comú,
que considerar l’opinió dels subalterns sempre és cosa inte-
ressant i fins i tot necessària, potser és la clau discreta i efec-
tiva per a l’èxit quotidià. Esteu perdonats, senyors, perquè
no ha sortit encara el Llibre d’estil dels mitjans de comuni-
cació orals i escrits, que elaborà la Universitat de les Illes
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Balears i que edità el Consell Insular de Menorca: es pre-
sentarà durant les II Jornades de Normalització Lingüística
(Maó, 23 i 24 de setembre). I perdono perquè em perdoneu:
és tan fàcil tenir defectes de forma!

Aina Maria Castillo i Ferrer, consellera de Salut i Consum, a
la Presentació de l’esmentat Manual, diu que «les taxes d’in-
cidència de la malaltia, en la nostra comunitat autònoma,
no són alarmants». A la pàgina següent, a la Introducció,
Antonio Pallicer Orzaez, director general de Salut Pública i
Participació, diu que la tuberculosi està «considerada com a
la malaltia transmissible més important del nostre temps i
que causa més morts, pèrdua de salut i de benestar que qual-
sevol altra». Segons les dades epidemiològiques que ofereix
el Manual (les més recents, del 2002), la taxa de tuberculosi
pulmonar a Menorca és de 4,4 casos per cada 100.000 ha-
bitants, la més baixa de Balears, que en conjunt presenta
una taxa de 15,2; aquesta taxa és de 14,7 a Mallorca i de 26,8
a Eivissa (tanta diferència obliga a pensar si no hi ha defec-
tes de forma quant a la manera de recollir la informació a
Menorca). Un article de l’Associació Espanyola de Pediatria,
de gener de 2006, signat per dos especialistes, indica que la
incidència de tuberculosi al conjunt d’España era de 18,5
casos per cada 100.000 habitants en 2002; i que l’Organit-
zació Mundial de la Salut va establir, al 2005, també per a
tot Espanya, una incidència de 27 casos per cada 100.000
habitants. Us serà fàcil treure conclusions d’aquestes xifres.
Segons comenta l’esmentada funcionària a l’esmentat Ma-
nual, la situació es pot considerar com acceptable, però hau-
ria de ser millor.

Però als països menys desenvolupats, que són majoria, on
viu la majoria del fiets i fietes del món, la situació queda
lluny de la condició d’acceptable: és terrible. I el que és te-
rrible és inacceptable, encara que hi ha qui ho accepta, en
espera de vents millors, i mira cap a una altra banda, cap a
la banda de la mar blava, per veure si hi haurà vent o més
aviat venteta. De tuberculosi, cada any en moren al voltant
de tres milions de persones, cap de les quals, probablement,
coneix Menorca i la biosfera de la qual és fidel guardiana.
Gairebé tot l’impacte terriblement negatiu de la tuberculosi
el reben els països de renda baixa, sort que Menorca no ho
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és, podem seure tranquils a prendre la cervesa, a sentir la
brisa marina a les galtes encara rosades o ja brunes, o a es-
coltar de gairell la bona lírica. Perquè aquí sembla que el que
cal fer és corregir les formes que no fan bonic, per tal que en
facin, de bonic.

I perquè la pobresa del països pobres (que és causa i conse-
qüència de la malaltia, un cercle viciós infernal) és secundà-
ria a la riquesa dels països rics (i no em digueu que no,
senyors que mireu cap a la mar blava tot cercant el pensa-
ment que resolgui el problema que teniu amb el personal de
l’empresa, per exemple), fóra millor de conservar les formes
educades quan fugiu prest però discretament d’aquell sen-
yor que, procedent d’un país de renda baixa, fa una tossida.-

· · ·

DIMECRES 23 D’AGOST DE 2006

La quarta diada, penjada d’una corda

Força interessant, la Quarta Diada del Llibre Menorquí, dis-
sabte, en edició postergada a causa d’una pluja que no va
ploure. Però penjada d’una corda, agafada d’unes pinces de
la roba. Qui ha dissenyat el cartell promocional? Què relació
ha trobat entre una corda amb pinces de la roba i el llibre
menorquí? Potser la mateixa relació que hi ha entre
les pizzes i els llibres. La poesia de Menorca no es penja
d’una corda com es penja la tovallola. Tampoc no s’hi penja
la història, i llavors queda presonera d’una pinça de la roba,
perquè és història de dolor i de violències, d’imposar volun-
tats amb la força de les armes o amb la força dels decrets
municipals, és història de dominació, i no crec que encara li
calgui a Menorca la dominació d’una pinça de la roba.

Ni s’hi pot penjar l’assaig, ni els contes de Menorca, ni la
novel·la. I cal escriure bé, com a mínim quan es tracti de les
lletres de Menorca: no és novel.la, amb un punt qualsevol
entre dues eles, sinó novel·la, amb un punt volat, més alt que
el nivell del terra: és una ela geminada, pròpia del català. Si
hem de ser tan curosos amb les formes, que cal asseure la
dona al bell mig, i no pas a les bandes, reclamo les bones for-
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mes per a les lletres menorquines, que com a mínim
estan plenes de mèrits propis, no són els mèrits del
marit, ara devaluats.

Vaig arribar-hi que era migdia. El cel era blau i profund, la
plaça m’oferia el testimoni d’uns pins retorçuts i memorio-
sos. Feia olor de biosfera, i de pizza, i de crema de protecció
solar. La primera mirada ha estat de desolació: la Quarta
Diada del Llibre Menorquí quedava reduïda a un tros qua-
drangular de la plaça des Pins. Pizzes d’una banda, cerveses
de l’altra, i al front, entre la caseta de comprar bitllets per
fer via a la platja i la caseta de fer el pixo, un grup de turis-
tes, alguns de tòrax al descobert per deixar veure quant de
mal li fan a les formes del cos les cerveses i les pizzes, lluents
de suor o de crema de protecció solar, asseguts d’esquena a
les lletres menorquines, semblaven més atents a la sortida
dels autobusos, que omplien el silenci literari amb una cri-
dòria de vermells i grocs. El llibre menorquí mereix més, re-
clama un seient al bell mig, i no pas a les bandes. Que si ara
ha d’haver-hi formes més formals, que n’hi hagi per a tot, i
per a tots. Perquè la fama no dóna drets, ni la condició de
turista, ni la posició política, ni el pagament de la taxa mu-
nicipal: només dóna dret el mèrit. I les lletres menorquines
en tenen molt, molt més.

Molt més, el llibre menorquí és molt més que unes parades
postergades per una amenaça de pluja: és la memòria d’una
gent, d’un poble, és la memòria viva de Menorca, és la me-
mòria de les persones que van viure a Menorca i van fer de
Menorca una bona raó per als que hi vivim. I la memòria
col·lectiva no es penja d’una corda, que no és un calçotet. El
llibre de Menorca és alhora la veu de Menorca, una veu
plena d’arguments, una veu que vol dir cosa, i la presenta
escrita. Que no s’hi ofegui la veu de Menorca. El dia que ja
no n’hi hagi res, encara hi haurà la memòria col·lectiva, que
sobreviu perquè té veu.

Si la primera mirada va ser de desolació, la segona ha estat
de consolació: vaig veure un bon nombre de llibres per a fiets
i fietes, fins i tot llibres escrits per mans infantils, i amb di-
buixos plens d’infància menorquina, i llavors vaig trobar l’ai-
xopluc. Vaig trobar també llibres per a passar l’estona i

ESCRITS A MENORCA ·  80



llibres valuosos, alguns només de consulta, de valor ex-
traordinari. Coses bones, de casa bona. Però vaig trobar a
faltar la traducció, a la llengua que parlen els turistes que
ens visiten i deixen doblers, encara que no per a tots, de la
literatura menorquina; potser hi ha més cosa per oferir-los
que sol i platja. Encara més aixopluc vaig trobar quan, a poc
de ser-hi, vaig trobar uns amics inesperats. I una amiga in-
esperada, impossible d’imaginar que ens hi trobaríem, fora
de casa tots dos. Va tenir una filla, fa temps, i de nom va
donar-li la paraula Irene, que vol dir pau. Feia de turista, i
buscava secrets menorquins entre llibres menorquins, i en
va trobar, estic segur. Benvinguda, a una terra que vol dir
que té més veu que la de la mar, més veu que aquella que no
para de promocionar pisos que, tot i que sòlids, no tenen la
solidesa d’una lletra feta a Menorca.

Reclamo que les lletres de Menorca no estiguin mai més
penjades d’un fil per a la roba, reclamo que la veu de Me-
norca tingui un àgora multitudinària, reclamo que la me-
mòria de Menorca tingui l’espai i l’oxigen que necessita,
sense interferències oportunistes i de quatre duros. Reclamo
que tingui l’oportunitat i el recolzament oficial per obrir les
ales i remuntar el vol. Tal vegada reclamo perquè vull ser
una part infinitesimal de la memòria de Menorca, i no vull
que em pengin. I vet aquí que ara me n’adono: no he
escrit res de medicina. Però vet aquí una bona medi-
cina: un llibre.-

· · ·

DIJOUS 31 D’AGOST DE 2006

Sobre les olors

Naturalment que és un problema d’adults, però també és un
problema infantojuvenil. El tabaquisme és un problema d’a-
dolescents i de fiets pròxims a l’adolescència perquè són
l’objectiu de les campanyes publicitàries de les multinacio-
nals del tabac, que saben prou bé que la majoria de les per-
sones adultes que fumen de manera regular van començar a
fumar durant el final de la infància o durant els primers anys
de l’adolescència. I que nou de cada deu persones que van
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fumar alguna vegada, ho van fer durant l’etapa infantojuve-
nil. Ja no hi ha cap dubte que el tabaquisme és una malaltia,
perquè la nicotina és una substància tòxica i addictiva. És
fàcil comprovar el fenomen addictiu: n’hi prou amb obser-
var que un fumador sent la necessitat de fumar un temps
després d’haver fumat, encara que digui que tan sols és un
desig i prou. I la condició tòxica del tabac és prou coneguda:
malalties obstructives cròniques dels pulmons; impotència
sexual masculina; càncer pulmonar, de laringe, de la boca,
de la bufeta urinària, etc.

A l’últim número de la revista Prevención del Tabaquismo,
publicació oficial de la Sociedad Española de Neumología,
l’article «Prevención y control del tabaquismo: un reto para
las unidades de pediatría» recorda que el tabaquisme passiu
és un problema de ver. Les conseqüències que per al fetus
té el tabaquisme de l’embarassada es van començar a saber
el 1957, quan es va comprovar que els nadons de mares fu-
madores tenien en nàixer un pes inferior al normal. Després
es va saber que la probabilitat d’un part prematur és més
alta en les embarassades fumadores que en les no fumado-
res; que l’índex de mort perinatal és més alt; i que la terrible
situació coneguda com a placenta prèvia, que pot represen-
tar la mort del bebè, de la mare o de tots dos, és més proba-
ble entre les dones que fumen durant la gestació. El 1967 es
donaren a conèixer els primers informes sobre els proble-
mes de salut que presentaven els fiets que respiraven un aire
contaminat pel fum del tabac. I des del 1998 se sospita que
la síndrome d’hiperactivitat podria tenir alguna relació amb
el tabaquisme passiu, i el mateix es pensa de l’enigmàtica
síndrome de mort sobtada del nadó: s’hi està investigant. 

Però l’objectiu d’aquestes línies no és recordar que fumar és
dolent per a fumadors i no fumadores. Ni l’objectiu és re-
cordar la hipocresia de la societat, que margina els fuma-
dors i els fa responsables de la malaltia pròpia i de la dels
fumadors passius, entre d’altres culpes, però continua gau-
dint dels beneficis dels impostos que genera el tabac, que no
són pocs. Ni vull recordar-vos que Europa subvenciona el
cultiu del tabac a Espanya. Ni que las tabacaleres gasten for-
tunes, sense que ningú els digui res, per tal que la gent jove
relacioni vida sana i esportiva amb consum de tabac (la qual
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cosa és un absurd), i amb aquesta idea subvencionen cam-
pionats i d’altres activitats esportives, que tenen la joventut
com a públic. Ni que les tabacaleres veuen amb bons ulls (i
tal vegada paguen per això) que actors i actrius, que fan de
models per al jovent, surtin fumant a les pel·lícules.
Sinó que l’objectiu d’aquest article és convidar a una
reflexió sobre les olors.

Durant els primers mesos de la vida, el bebè, que és mamí-
fer i per tant arriba al món amb un sentit de l’olfacte parti-
cularment desenvolupant, identifica la mare i la llet que
necessita per viure mitjançant l’olor. El bebè olora, i llavors
reconeix. És una hipòtesi, però força lògica i fàcil de com-
provar si s’observa el comportament d’un bebè. Una hipò-
tesi, igual de lògica i fàcil de comprovar, diu que les olors
que sent el bebè li queden arxivades per sempre més al cer-
vell, i que les podrà reconèixer durant molts anys, tal vegada
tota la vida, tal vegada sense adonar-se’n gaire, i les
reconeixerà com a olors visceralment agradables i
tranquil·litzadores.

Aquest argument permet entendre per què és habitual ob-
servar que els adolescents que comencen prest a fumar són
aquells que, de petits, van tenir una mare o un pare que feia
olor de tabac. Mare o pare que no fumaven en presència del
fill sinó que fumaven a la cuina o al balcó, segons diuen i es
queden tan tranquils, però que feien olor de tabac, i proba-
blement no se n’adonaven. L’olor de tabac va quedar arxi-
vada al cervell d’aquests fiets com una olor agradable, que
recorda visceralment i vagament, sense saber per què, la
mare o el pare, la infància. Anys més tard, en tastar les olors
del tabac, el fiet ja adolescent trobarà una plaer impossible
de definir, i fumarà tot buscant, sense adonar-se’n, això de
tan bo que hi té arxivat, però que no sap exactament què és,
però que li resulta agradable, tranquil·litzador, relaxant. D’a-
questa manera cau en el parany de l’addicció. Per tant, això
de fumar a la cuina, al balcó o a l’habitació del costat, per tal
que el bebè respiri un aire sa, és una actitud irresponsable
les conseqüències de la qual s’observen quan ja és massa
tard per penedir-se’n.-

· · ·

ESCRITS A MENORCA ·  83



DIMARTS 5 DE SETEMBRE DE 2006

La varicel·la i el fantasma de la verola

Varicel·la i verola no és el mateix, són malalties força dife-
rents: el virus de la varicel·la circula per tot arreu i infecta la
majoria de nens i nenes del món; el virus de la verola, en
canvi, és un fantasma del qual no se sap si encara dorm, o si
ja és mort. Hi ha una mica de confusió quant a la denomi-
nació de totes dues malalties. En català modern es diu vari-
cel·la, però el menorquí fa servir la paraula volatge, que és
força antiga; també li deien pigoda borda, pigoda cristal·lina
i verola borda, denominacions ja en desús. Però pigoda,
només pigoda, és una denominació antiga per referir-se a la
verola, tal el nom que en català és equivalent al castellà vi-
ruela; la paraula variola, en català, també és correcta, però
antiga i en desús. El virus que provoca la varicel·la rep la de-
nominació de virus varicel·la zòster perquè és la causa de la
varicel·la i de l’herpes zòster. El virus provoca de primer la
varicel·la. Després, superada la malaltia, el virus no se’n va,
no marxa del cos, s’hi queda amagat, inactiu, adormit, sense
fer res ni provocar cap molèstia, no diu res, només espera,
quiet, una altra oportunitat.

Una altra oportunitat no la té tothom, ja se sap, cal aprofi-
tar-se’n, i força, de la primera. Si el virus varicel·la zòster té
una altra oportunitat, anys després, rep un senyal, desperta,
i torna a l’activitat, torna a fer-se virulent. I llavors no torna
a provocar varicel·la: provoca l’herpes zòster, i després de
provocar-lo, torna a la vida discreta, torna a l’amagatall. Gai-
rebé tothom passa la varicel·la abans dels 11 o 12 anys, però
no tots en tenen constància perquè és possible que la malal-
tia hagi passat desapercebuda o amb un diagnòstic equivo-
cat. Però són molt pocs el fiets que presenten herpes zòster,
que és més propi de la vida adulta. Tal vegada la infància vol
dir que si no li sol donar una segona oportunitat al virus,
tampoc no li’n donarà als pares. I és fàcil veure que un fiet
no deixa mai un joc per demà: aprofita l’oportunitat d’avui.
I el pare o la mare que deixa el joc amb l’infant per demà,
perd l’oportunitat.
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No se sap per què de primer toca la varicel·la i després el
zòster, i no a l’inrevés; ni per què hi ha epidèmies de vari-
cel·la però no n’hi ha d’herpes zòster. Ni se sap per què el
virus pot fer estralls, pot provocar formes terribles de vari-
cel·la si aconsegueix entrar en les poquíssimes comunitats
del món on la malaltia és del tot desconeguda. La idea d’en-
trar un virus per fer-hi estralls no és pas nova: a certs setges
de l’Edat Mitjana els assetjadors llançaven als assetjats, mit-
jançant catapulta, els cadàvers dels soldats que morien de
pesta, per tal de provocar-ne una epidèmia a l’interior de la
ciutat assetjada, o una escampadissa cap a l’exterior. La ma-
teixa idea, amb la sofisticació pròpia dels temps moderns,
continua viva.

Després d’un període d’incubació que de mitjana és de setze
dies, però que pot ser de tres i de quatre setmanes, la malal-
tia es presenta amb les característiques clíniques que per-
meten el diagnòstic amb facilitat en la majoria dels pacients.
En una minoria, però, la malaltia és difícil o impossible de
diagnosticar a ull nu perquè les lesions són mínimes, o són
confuses. La majoria dels fiets que presenten varicel·la evo-
lucionen de manera favorable, però n’hi ha una minoria que
presenta complicacions, algunes greus, i evolucionen desfa-
vorablement. Hi ha vacuna contra la varicel·la. I segons es va
comunicar oficialment, està prevista la vacunació, als cen-
tres escolars, de tots els fiets i fietes d’11 anys que no hagin
passat la malaltia; no està prevista la vacunació antivari-
cel·losa de fiets sans de menys edat.

Una vacunació que comença, i una altra que va acabar no fa
gaire, i va acabar amb la malaltia. La verola és història grà-
cies a la vacunació sistemàtica, massiva, de tothom, arreu
del món. Era una malaltia terrible. Escrivia el professor R.
Degkwitz, en 1935, que «la verola genuïna és gairebé sempre
mortal per a lactants i fiets petits, i molt perillosa entre els
escolars». Quaranta anys més tard, en 1975, un informe de
l’Organització Panamericana de la Salut (de l’Organització
Mundial de la Salut), indicava que «es va registrar un des-
cens espectacular en la incidència de poliomielitis paralítica
i de verola». L’últim cas de verola es va registrar a Somàlia,
dos anys després. I en 1980 l’Organització Mundial de la
Salut va declarar oficialment que la malaltia estava eradi-
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cada del món. Per primera vegada, i única, la ciència acon-
segueix dominar completament una malaltia, fins al punt de
fer-la desaparèixer, i ja no es vacuna ningú contra la verola.
El fet representa un dels avenços més importants de la his-
tòria de la humanitat perquè la malaltia va tenir negre pro-
tagonisme durant segles.

El virus de la verola es mantenia viu a dos laboratoris, a Es-
tats Units i a Rússia, fins que en 1999 l’Organització Mundial
de la Salut va ordenar-ne la destrucció, per motius de segu-
retat. No hi ha constància formal de tal destrucció, però se
sap que el genoma del virus ha estat clonat i seqüenciat. Pot-
ser algun dia serà necessari per fabricar més vacuna, diuen.
O per llançar-lo, amb una catapulta moderna, contra la ciu-
tat que es vulgui assetjar.-

· · ·

FRAGMENT INÈDIT DE L’ARTICLE ANTERIOR

El món de la ciència ja s’havia revolucionat a finals del segle
anterior, a 1796, quan Edward Jenner va demostrar que les
inoculacions que feia eren útils per prevenir una malaltia
que llavors feia estrall entre la població, sobre tot urbana: la
verola. La història de la ciència li reconeix el mèrti d’haver
desenvolupat el concepte de vacuna i de descobrir la vacuna
antivariòlica, però hi ha arguments sòlids per pensar que a
la Xina imperial, segles abans, ja es feien inoculacions per
prevenir la verola. El mètode consistia en inhalar una pols
feta amb el material infeccios de les lesions de verola, des-
secat i polvoritzat.-

· · ·

DIJOUS 14 DE SETEMBRE DE 2006

De la feina a l’escola, i viceversa

Fins no fa gaire, a Europa (que inclou l’illa de Menorca), el
treball infantil era cosa habitual, i era necessari per mante-
nir l’economia familiar. Era legal. Amb el vist-i-plau dels po-
derosos, els que manaven i feien les lleis, el treballador
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menor de dotze anys cobrava menys que el treballador adult,
encara que feia la mateixa jornada laboral, i no hi havia va-
cances, ni havia la mitja horeta de mig matí per sortir a be-
renar. Hi havia, això sí, força tuberculosi a les fàbriques.
Moltes persones de bona família s’escandalitzen actualment
del treball infantil que és habitual als països pobres, i no
volen ni sentir-ne a parlar, però tal vegada obliden que una
bona part de la fortuna de les famílies que avui controlen la
política, les festes de l’estiu i la resta de negocis està feta amb
mans infantils, mans que ja no existeixen.

Fóra bo de recordar-se’n, especialment aquesta setmana de
tornada a escola, que fiets i fietes europeus no anaven abans
a escola sinó que anaven a treballar, sortien molt prest de
casa, i hi tornaven de nit. A la majoria dels països d’Europa,
es va prohibir el treball dels menors de dotze anys a finals
del segle XIX, i llavors van començar a aparèixer les lleis d’es-
colarització obligatòria (hi ha constància, però, que molts
infants anaven a treballar en sortir d’escola). Per tant, això
de l’escolarització per a tothom és un fet relativament re-
cent. I de primer es van escolaritzar els nois, després les
noies: hi va haver una època en la qual les filles de
bona família anaven «a costura» mentre el els fills
anaven «a estudi».

L’escola va ser l’alternativa al treball infantil: en comptes de
treballar, calia aprendre, estudiar, formar-se, saber com sor-
tir d’una situació que sembla sense sortida. Aquesta idea,
senzilla però meravellosa, és el fonament dels plans d’esco-
larització que un bon nombre d’organitzacions no governa-
mentals desenvolupen als països pobres; el Govern Balear
també hi participa. Tan de bo l’escola sigui allà la gran al-
ternativa al treball infantil, com ho ha estat aquí. I tan de bo
l’escolarització sense distincions de castes sigui el principi
del desenvolupament d’aquells països. I tan de bo les famí-
lies europees que ahir es van enriquir amb la feina de fiets i
fietes del barri assumeixin avui la responsabilitat que mo-
ralment els pertoca.

En aquest context d’escola com alternativa al treball, les pa-
raules de Mateu Martínez, Conseller d’Educació, semblen
una tornada al passat. Potser m’equivoco, tan de bo m’equi-
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voqués, no voldria ofendre ningú. Deia aquest senyor, la set-
mana passada, crec que ple d’orgull, que aquest curs co-
mença amb un increment del nombre d’escolaritzats menors
de tres anys, el percentatge dels quals supera el 50%. Això
significa que a partir d’aquest curs, més de la meitat dels pe-
tits passarà una bona part del dia, una bona part dels dies de
la setmana, una bona part de la infància, en definitiva, als
centres escolars, tutelats per tutors professionals, especia-
listes en educació infantil. Però un tutor no és un pare o una
mare, ni una àvia, ni un centre escolar és una llar. L’entorn
més adequat per passar la infància, sobre tot els anys pri-
merencs, és el de casa.

No estic en contra de l’escolarització dels més petits, però
tampoc no estic a favor: accepto la situació a contracor, com
un mal necessari, perquè de moment ningú no ha inventat
una alternativa millor. Però em pregunto quines raons im-
pulsen una parella a escolaritzar el fill que just ara comença
a caminar. Si una raó per escolaritzar un fill amb bolquers és
permetre que el pare i la mare treballin fora de casa, puc
pensar que necessiten més diners per mantenir l’economia
familiar. I si aquest és el cas, puc pensar que la família ne-
cessita més diners perquè ha de pagar, per exemple, una hi-
poteca els interessos de la qual no paren últimament de
pujar. De les hipoteques i la venda de pisos a terminis infi-
nits se’n beneficien uns quants, però especialment els espe-
culadors immobiliaris, que sense mirar-hi gaire fan pujar el
preu de la propietat per fer més i més doblers.

D’aquesta manera, per tal que l’especulador immobiliari, per
exemple, obtingui un cert benefici, la família hipoteca els in-
gressos familiars durant trenta anys, i acaba pagant el triple
del valor que tenia el pis en firmar la hipoteca. I els fiets pe-
tits acaben escolaritzats quan encara no saben ni parlar.
Aquí està la tornada al passat: abans els menors de dotze
anys feien feines laborals per engrandir el patrimoni dels
que encara són poderosos, i avui els fiets menors de tres
anys han de fer feines escolars per engrandir el patrimoni
d’uns poderosos diferents, o potser són els mateixos. Les cir-
cumstàncies no són iguals, òbviament, però el fonament és
el mateix: per tal que quatre es facin rics, quaranta es deixen
la pell, i ara més fiets ploraran al pati.-
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DIMECRES 20 DE SETEMBRE DE 2006

Dones i sabates, i fietes

Fietes també, i força petites, amb feines fetes a mà i molt
d’esforç infantil i prepuberal, van contribuir a alçar l’edifici
de l’actual prestigi de la sabata de Menorca. Ho dic, i em fo-
namento en un llibre extraordinari, Dones i sabates, que va
escriure Montse Marquès Marroquín. Ave!, Montse, i grà-
cies per ensenyar-nos que el passat encara és present, i el fo-
namenta; gràcies per recordar-nos persones i fets que cal
recordar. Segons informa la portada, el llibre presenta «el
paper de la dona en el procés de la indústria del calçat a Ciu-
tadella de Menorca», durant el segle XX, encara que en troba
les arrels en les centúries anteriors, i es projecta cap al pre-
sent. No és un llibre feminista, però està ple de feminisme;
ni és un llibre d’història, però està ple d’història, d’històries
personals i col·lectives, històries de dones que fan història
com canvien bolquers: fan ben fet, i prou, i no busquen de
sortir a la tele.

El llibre correspon al Premi d’Investigació Francesc de Borja
Moll, edició del 2000, escrit per tant al 2001. Però publicat
al 2006 a causa de vés a saber quines causes, em deia pú-
dica i discreta l’autora, dona coratjosa i necessària, al bell
mig d’un passadís de la Biblioteca Municipal de Ciutadella.
Plovia a l’exterior, sense soroll, i a l’interior una lectora ens
va cridar l’atenció: no es parla a la biblioteca, cal sortir-ne.
(Gràcies senyora lectora, i perdoni, que vostè té raó, el si-
lenci és més útil, és més eloqüent que el soroll, fóra bo que
m’ho recordi amb freqüència.) Vam sortir per continuar el
diàleg fora, a l’escala, però a l’escala no hi havia prou silenci,
no hi havia prou complicitat per comentar per què aquest
llibre, magnífic quant al contingut, és defectuós quant a les
formes. Ja vaig comentar, aquí, la qüestió de les formes i els
continguts: això que té valor és el contingut, les formes
només són un mal necessari. I quant als continguts, és a dir,
a la informació que ofereix el llibre, fóra bo d’insistir que és
un document important, cal llegir-lo.

Cal llegir-lo a escola perquè també parla del treball infantil:
personal infantil i prepuberal treballava a les fàbriques de
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calçat perquè havia de contribuir a l’economia familiar, l’es-
cola no era el que és ara, ni la situació de les famílies era la
que és ara. N’hi havia que feien feines a casa o a la fàbrica en
comptes d’anar a escola, n’hi havia que anaven a la fàbrica
en sortir d’escola, i n’hi havia que només anaven a escola.
Ara passa tres quarts del mateix, si es considera la gegan-
tina petitesa del món globalitzat. Però ara no parlo del tre-
ball infantil, sinó que aprofito la informació que sobre el
tema ofereix el llibre de Montse Marquès, i en trec uns epi-
sodis. En una visita a Menorca, al 1902, el Governador Civil
va quedar impressionat perquè als tallers de sabateria de
Maó i Ciutadella treballaven infants de sis o set anys; i també
a la fàbrica de teixits Industrial Mahonesa, on gairebé tots
els que feien feina eren dones, i fiets, i en horaris que els im-
pedien assistir  a  escola.  Impressionat també per-
què e ls  Ajuntaments  corresponents  s ’havien
despreocupat del  problema.

A Barcelona, al conjunt d’indústries tèxtils de la ciutat, hi
treballaven més de dos mil nens i més de tres mil nenes, i
això representava gairebé el deu per cent de tots els treba-
lladors del tèxtil. En referència a Mallorca, la premsa obrera
informava, anys després, que: «La [fieta] proletària de cinc
anys tal vegada va dos o tres anys a escola, li ensenyaran poc
i malament, i dos o tres anys després ja se n’haurà oblidat.
A set o vuit anys l’escola s’acaba per ella: la col·loquen en
una fàbrica o en un taller, o de serventa a casa del senyor
burgés que alhora explota el pare o alguns dels germans de
la nena. I si és a la fàbrica començarà feina a les sis del matí
i a les set de la nit acabarà una jornada de bàrbara explota-
ció.» En 1919, gràcies a moviments que tenien molt de fe-
ministes, es va aconseguir la jornada laboral de vuit hores,
la prohibició del treball dels menors i la prohibició del tre-
ball nocturn per a les dones. Potser semblarà que d’això ha
passat molt de temps. Però no és tant: al 1942, a la nòmina
de personal de Miquel Pons Salord i Cia. hi figuraven dones
d’edat compresa entre les 13 i els 27 anys.

Sembla que ja no hi ha treballadors infantils a Menorca,
però n’hi ha a d’altres illes del món. Aquells fiets i fietes tre-
ballen perquè no tenen cap altre alternativa, és la feina o la
vida. Potser els passa el que passava aquí fa cent anys. És
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qüestió de sort, res més, haver nascut aquí o allà. I en aquest
context jo em pregunto si no seria bona idea que treballes-
sin els infants locals d’una certa edat, diguem-ne dissabtes al
matí, en condicions laborals adequades, amb sou, amb una
feina de veritat, per tal que en sàpiguen, i puguin contribuir
a l’economia familiar. En comptes de veure els dibuixos.-

· · ·

DIMECRES 4 D’OCTUBRE DE 2006

Un panorama desolador

A Ruanda va haver-hi una matança. Va començar la nit del
6 d’abril de 1994 i va concloure cent dies després. Hordes de
joves d’ètnia hutu buscaven i mataven persones d’ètnia tutsi:
mataven homes i dones de tota edat, i fiets i fietes de tota
edat. En general mataven amb matxet, un ganivet llarg i
sense gaire punta, que ben esmolat al principi tallaria amb
facilitat la carn tutsi, però després, avançada la matança i ja
no gaire esmolat, de ben segur que més que tallar rompia, i
el fet de matar el pobre fiet tutsi, ploraner, per exemple, exi-
giria més i més cops de matxet, i l’agonia es faria llarga i do-
lorosa fins l’infinit. Hi havia una força de pau de
Nacions Unides de 2500 homes, però a mitjan ma-
tança la van reduir a 270.

Ruanda i Menorca tenen una cosa en comú, que també és
comuna amb els països des dels quals es llancen els immi-
grants a la mar: la gent hi vol viure feliç i fa tot el que pot
per aconseguir-ho. Ruanda i Menorca tenen, però, més que
res diferències: Ruanda és al mig d’Àfrica, és el país més
densament poblat del continent, hi viuen cent vegades més
persones que a Menorca, no hi ha turisme de sol i platja. Més
de la meitat de la població té sida o és seropositiva, i per
aquest motiu i per d’altres de semblants, força evidents, l’es-
perança de vida de la població no arribava, deu anys després
de la matança, als quaranta anys. Gairebé tres quartes parts
dels habitants són analfabets, i va haver-hi un govern que,
per preparar amb temps la matança, va inculcar l’odi contra
els tutsis als fietes i fietes hutus que, afortunats i ingenus,
anaven a escola.

ESCRITS A MENORCA ·  91



Quan les forces de pau de Nacions Unides van marxar, les
hordes hutus van poder continuar la matança amb tran-
quil·litat i eficàcia perquè ningú, cap país del món, va fer res
per aturar-la. Ha estat la matança més efectiva: mai, en cap
indret del món i en cap moment de la història, un bàndol
aconseguí d’assassinar tanta gent en temps tan limitat. I la
comunitat internacional, que sabia el que hi estava passant,
debatia qüestiones formals en sales confortables i segures,
de catifa i aire condicionat. A Ruanda hi era la Creu Roja, i
va fer molta cosa, com fa sempre, molta cosa i molt impor-
tant, abans, durant i després del desastre. El Museu
de la Creu Roja, que és a la seu central, a Ginebra, és
obligat de conèixer.

La matança de Ruanda va matar unes 800.000 persones,
potser més, en poc més de tres mesos. Han estat tres mesos
de feina intensa, no és fàcil matar tanta gent amb matxets i
pals. Llançaven els cadàvers a les aigües del rius, que són
per beure, els deixaven a camins i carreteres, o quedaven al
pati de casa per a menja de cans i ratolins. Van matar molts
fiets i moltes fietes, ningú sap exactament quants. Hi ha ar-
guments per afirmar que sovint mataven els fills en presèn-
cia dels pares, i després mataven els pares. Mutilar de
primer i matar de segon era cosa corrent, la violació també.
Mentrestant, la comunitat internacional mirava cap a una
altra banda, ocupada en assumptes tal vegada més impor-
tants. Quan va reaccionar ja era massa tard, però al menys
va organitzar la campanya d’ajuda humanitària més gran
que recorda la història, i va ser per als ruandesos dels camps
de refugiats, alguns dels quals eren assassins que fugin d’una
hipotètica represàlia.

No va ser, però, l’última vegada que l’autoritat, plena de sa-
viesa i poder, amb sou i jubilació assegurats, va mirar cap a
una altra banda. Ara hi ha d’altres desgraciats que fugen
d’una realitat amenaçadora, tan amenaçadora que s’estimen
més donar els estalvis de tota la família a les màfies de torn,
i fer-se a la mar en una embarcació mínima i atapeïda, que
quedar-se a casa esperant que la misèria sigui un matxet.
Són joves, qui es llancen a la mar, sense esperança però al-
hora són l’esperança de la família que s’hi queda. Hi ha
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mares, infants, bebès. Què pensarà una mare quan puja a
una merda d’embarcació i es llança a la mar, amb el bebè en
braços? Algú s’atrevirà a respondre?

Hi ha una resposta, sí, la del senyor Andreu Bosch, conseller
de Benestar Social, que accepta rebre a Menorca només un
o dos joves més, i res més. Sembla que s’estima més deixar
que continuïn les coses el seu curs natural i fatídic, que no
tenir prou comoditats per oferir-los, als nouvinguts de pell
fosca. Sort que té aire condicionat al despatx. Sembla que
no hi ha espai per més que un o dos menors indocumentats
més. Sort que hi ha espai per a milers de turistes, de pell
clara, i per a centenars de pisos i apartaments, la major part
dels quals romandran tancats la major part de l’any, mentre
la mare aquella encara navega a la deriva amb el bebè en
braços. No sap on arribarà, no sap ni tan sols si arribarà en
algun lloc, o si caurà a la mar fosca, el bebè als braços...
Ningú digui res, no es moment de discursos, s’ha de fer al-
guna cosa abans que, una altra vegada, sigui massa tard. Què
hem de fer? Mirar cap a una altra banda és una alternativa.-

· · ·

DIMARTS 10 D’OCTUBRE DE 2006

Les altres medicines

Permeteu-me una llicència, la de traduir i presentar-vos un
article indispensable. L’autor és Federico Tobar, i amb el
títol «Las otras medicinas» el va publicar el periòdic Clarín,
d’Argentina, i el va transcriure La Vanguardia, de Barcelona,
el diumenge 24/09/06. Parla de diarrea i de fiets, dues coses
universals, i ho fa de manera magistral:

Esculapi, el metge grec que es guanyà la reputació de poder
reviure els morts, decidí dividir el seu legat entre les dues
seves filles, Panacea i Higiea, que assumiren perfils dife-
rents, i complementaris. La primera fou docta en el maneig
de les tècniques i en l’ús de les drogues, insaciable en les
seves pretensions econòmiques i cada cop més hàbil en pro-
duir vida artificialment, perllongant existències vegetati-
ves i ressuscitant morts per poques hores. Mentre que
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Higiea es convertí en missatgera de l’ordre natural, parti-
dària de viure en harmonia amb la natura per conservar la
salut, i defensora fervent dels canvis socials, culturals, eco-
nòmics i polítics per millorar la salut. Panacea aconseguí
un padrí poderós, el Mercat, que l’omplí de regals, pastilles
i aparells, sistemes novetosos de diagnòstics, teràpies cos-
toses, tot a preus sense competència.

Higiea no tingué tanta sort. El seu padrí natural, l’Estat,
es veié cada cop més debilitat. Però en compensació, la seva
madrina, la Comunitat, l’assistí en el desplegament de les
seves labors. D’aquesta manera, Higiea aprengué a curar
amb organització, amb tecnologia simple i barata. Sap que
la salut resulta de la bona relación entre les condicions so-
cials, l’educació i la distribució dels recursos econò-
mics. [...] Sap que és millor produir salut que
consumir atenció mèdica.

La diarrea causa una deshidratació que cada any afecta
mil milions de fiets de menys de 5 anys en tot el món, dels
quals moren prop de tres milions. Perquè els més petits re-
sulten els més vulnerables, la diarrea constitueix la princi-
pal causa de mortalitat infantil als països i regions més
pobres. Fou en una d’aquestes zones, a Bangladesh, on fa
gairebé 30 anys, durant la guerra indopaquistaní, es des-
envolupà la tecnologia més efectiva avui disponible. Es
tracta de l’administració, per via oral, de sals de rehidra-
tació, que és una mescla en aigua de clorur sòdic, clorur
potàssic, bicarbonat, glucosa. Una tecnologia simple, de
cost baix i capaç d’evitar milions de morts. Esculapi deixà
a Higiea més que a Panacea la responsabilitat de tenir cura
de la diarrea, que sembla immune a les arts de Panacea,
resisteix les tecnologies sofisticades i el mercat.

Això no obstant, molts metges resulten més sensibles als
cants de Panacea que als d’Higiea. Aquest tractament sen-
zill, que resulta igual de segur per a un nadó recent nascut
que per a un ancià, no acaba de convèncer els metges, que
en molts casos continuen recorrent a productes antidia-
rreics que no resolen la deshidratació, i indiquen suspen-
dre temporalment la dieta, la qual cosa pot resultar
contraproduent. L’escalfament global i la «corriente del
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Niño» agreugen el problema de la diarrea. El doctor Ko-
vats i un grup de col·laboradors demostraren que cada
augment d’un grau centígrad en la temperatura ambien-
tal implica, de mitjana, un augment d’un 8% en la incidèn-
cia de diarrea. L’estudi ha estat publicat en la prestigiosa
revista mèdica Lancet, a l’agost de 2003.

La manera d’afrontar aquesta amenaça és escoltar Higiea.
La seva prèdica (a la qual anomenem higiene) i la rehi-
dratació ofereixen contenció i identitat. És clar que no ator-
guen jerarquia ni poder, ni al metge ni al pacient. Però
impedeixen, amb organització i tecnologia simples, basa-
des en la comunitat, la propagació d’aquest mal que flueix
a través dels nostres fiets i fietes.

Amb l’exemple colpidor de la diarrea, que fa estralls arreu
del món, l’autor convida a reflexionar sobre el valor de la
medicina senzilla, de les medicines senzilles que van de-
mostrar que són efectives. Una medicina organitzada, ba-
rata, responsable, amb pacients satisfets i professionals
sanitaris igualment satisfets. Una medicina sense tantes me-
dalletes. No li treu valor a la tecnologia mèdica, ni proposa
remeis casolans de efectivitat dubtosa. I també con-
vida a no deixar-se enlluernar per això que impres-
siona, però que és buit.

I jo afegeixo que Esculapi és el nom llatinitzat (és a dir, el
nom que va arribar a Roma) d’Asclepi, el déu de la medicina
a la Grècia antiga. Fill d’Apol·lo i de Coronis, va aprendre les
arts curatives amb el centaure Quiró, i va descobrir la ma-
nera de ressuscitar els morts. Zeus el va fulminar amb un
raig perquè tenia por que trastoqués l’ordre del món (o sigui
que el sistema d’eliminar la veu que diu la veritat que mo-
lesta no és pas nou). L’emblema d’Esculapi era la serp, i un
bastó envoltat per la serp d’Esculapi és l’emblema dels met-
ges i de la medicina.-

· · ·
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DIMARTS 17 D’OCTUBRE DE 2006

Qüestió de diners

Segons el Fons de l’Organització de les Nacions Unides per
a la Infància (UNICEF), la cinquena part dels nens que treba-
llen a l’Índia fan una jornada laboral de 17 hores (és a dir,
dos de cada deu fiets fan feines en condicions d’esclavitud)
i nou de cada deu treballen la terra. El treball infantil és ha-
bitual a l’Índia, i l’explotació n’és una conseqüència. La so-
cietat índia accepta el treball infantil com una cosa normal,
considera correcte que els petits facin feines, i tal vegada és
per això que gairebé totes les cases amb servei domèstic pre-
fereixen el personal infantil que l’adult. La violència física i
l’abús sexual semblen inseparables del treball infantil. Les
feines domèstiques en mans infantils o prepuberals era cosa
socialment acceptada a las famílies benestants dels països
catalans fins no fa ni un segle, i segurament també hi havia
violència, i abús sexual. És a dir, ningú s’espanti del que fan
els altres si fins no fa gaire es feia a casa, però ha de fer al-
guna cosa, sisplau.

Hi ha un intent formal d’acabar amb el treball infantil i l’ex-
plotació a l’Índia: el govern va aprovar una llei que prohi-
beix el treball dels menors de 14 anys, i la setmana passada,
dimarts, aquesta llei entrava en vigor. El govern ja havia pro-
hibit el treball infantil a la construcció i a les pedreres per-
què les considerava feines perilloses, però encara és habitual
veure-hi infants treballant. Tan de bo la nova llei tingui força
compliment, però dissortadament és probable que no sigui
així. Perquè els infants representen el 3,6% de la força labo-
ral de l’Índia: són necessaris tant per al conjunt de l’econo-
mia del país com per a les petites economies familiars.

A causa de la falta d’una alternativa sòlida i massiva, hi ha
organitzacions solidàries i entitats d’ajuda que consideren
que aquesta prohibició de treballar pot tenir un efecte con-
trari al buscat perquè fiets i fietes continuaran treballant
igualment, però de manera il·legal, i estaran en conseqüèn-
cia en una situació pitjor, sense els mínims drets que els do-
nava la condició de feina legal. O els despatxaran i al carrer
es dedicaran a la prostitució, a la delinqüència, al comerç i
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consum de drogues. Per tant, no n’hi ha prou amb no fer el
que no s’ha de fer: cal tenir a punt l’alternativa per evitar
que tot quedi només en bones formes per fer bonic. Però rai,
tot és qüestió de diners.

Sorpren la situació dels infants allà on es miri. Agafo un altre
exemple. El Reial Monasteri de Santa Maria de Pedralbes, a
Barcelona, que encara es manté actiu, es va fundar per indi-
cació de la reina Elisenda de Montcada, quarta esposa del
rei Jaume II, en 1326. Un any després rebia les primeres
monges, catorze, i les primeres novícies, quinze. El docu-
ment fundacional anomena infantes a les novícies que en-
cara no havien arribat a l’edat mínima per professar, de fer
els vots definitius, és a dir, 12 anys. En entrar-hi, el primer
que els feien era tallar-los els cabells i donar-los les noves
vestidures, i a cada novícia li adjudicaven una mestra per
aprendre les regles del monestir perquè després «no s’escu-
sen d’ignorància». També aprenien a llegir i escriure.

Un document del arxiu del monestir, de 1348-1357, indica
que el tutor de dues novícies germanes, Saurina i Blanca
Corbera, deixava un violari (una mena de pensió), que ad-
ministraria la comunitat religiosa, per cobrir les despeses de
les dues germanes. En canvi dels diners, la comunitat es
comprometia a fer-li signar a la germana petita, en profes-
sar, a 12 anys, un document de renúncia a qualsevol de-
manda sobre els béns paterns. El document indicava també
que si no ho feia, no seria admesa en la comunitat religiosa,
i que aquesta havia de tornar els diners. Altre cop, la qües-
tió era una qüestió de diners. Va morir a 40 anys, en tenia 11
quan va entrar-hi.

Una altra novícia que hi va entrar de fieta va ser Isabel
March: tenia nous anys, el 16 de març de 1359. Isabel era de
família benestant, de les que, pel serveis prestats a la corona,
van ser ennoblides pel rei Pere. Efectivament, Jaume March,
pare d’Isabel, va rebre el títol de cavaller, de mans del rei, al
monestir de Pedralbes, on ja era la seva filla des de feia un
any. Més de trenta anys abans, Jaume March havia comprat
el castell i tota la baronia d’Erampunyà, el rei Jaume II li
havia venut per subvencionar les campanyes de Còrsega i
Sardenya. Isabel era òrfena de mare quan va entrar al mo-
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nestir, però hi va trobar família: sor Tecla Marquet era reli-
giosa a Pedralbes. Isabel va ser abadessa, va morir a 61 anys,
havia passat 52 anys al monestir, crec que sense sortir-ne, no
sé si va ser feliç, al cap i a la fi potser no era més que una
conveniència familiar, una qüestió de diners.-

· · ·

DIMARTS 24 D’OCTUBRE DE 2006

Consens sobre la plagiocefàlia

Divendres, a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona, un grup d’especialistes va actualitzar el tema de
la plagiocefàlia. El tema ha estat controvertit quant al trac-
tament de fiets de més de quatre o cinc mesos, però hi ha
hagut consens quant al tractament dels fiets menors d’a-
questa edat i, en especial, quant a la prevenció. La paraula
plagiocefàlia, i també escafocefàlia i braquicefàlia, poden
suscitar confusió amb d’altres situacions mèdiques de nom
igual o similar, en general agrupades sota la denominació
genèrica de craniosinostosi. Per evitar confusions, i errades
en conseqüència, es fa servir l’expressió plagiocefàlia posi-
cional per referir específicament a les deformitats del
crani dels fiets que són secundàries a la posició en la
qual hom els deixa.

El Diccionari Enciclopèdic de Medicina de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears defineix la pla-
giocefàlia com una «deformitat consistent en un cap asimè-
tric i obliquat, de manera que la màxima longitud no és a la
línia mitjana sinó a la diagonal». Per tant, la part frontal del
cap té una banda, l’esquerra o la dreta, que sobresurt més
que l’altra; i la part posterior presenta el fenomen invers,
que compensa l’anterior. Si es tracta d’escafocefàlia, el crani
és més aviat llarg en sentit longitudinal, i pla en sentit late-
ral; és fàcil identificar aquesta situació en els fiets que van
nàixer prematurs. I es diu braquicefàlia quan el crani és més
aviat alt o ample, i la part posterior és més aviat plana. Són
deformitats, efectivament, però el doctor Jaume Campistol,
una autoritat inqüestionable en neuropediatria, a la reunió
de divendres, insistia en el fet que es tracta tan sols d’un pro-
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blema estètic, que no hi ha cap anomalia neurològica que es
relacioni amb aquestes deformitats en concret.

El millor per veure de quina manera la posició del bebè de-
termina la forma del crani és analitzar el cas dels prematurs.
Per raons d’òbvia immaduresa, el bebè prematur està obli-
gat a romandre moltes hores estirat en un llitet especial, el
cap mirant cap a una banda o cap a l’altra; per tant, els late-
rals del crani reben una pressió constant i perllongada (pres-
sió que no rep la part posterior), i que limita el creixement
normal del crani en sentit lateral. Sembla, per tant, que la
forma oval del cap dels prematurs és la conseqüència d’a-
questa obligada posició; hi ha arguments que demostren que
la forma ovalada del cap es fa encara més ovalada conforme
el bebè passa més setmanes a la incubadora.

Ja fa més de deu anys que s’indica de manera expressa i con-
tundent que els fiets han de dormir en posició de decúbit
supí (és a dir boca per amunt, l’esquena contra el llit) per
evitar la misteriosa síndrome de la mort sobtada. En aquesta
posició, la minoria dels fiets recolza la part occipital del crani
contra el llit i mantenen, en conseqüència, una posición en
la qual la cara queda mirant directament cap amunt. La ma-
joria, però, recolza una de les dues bandes de la part poste-
rior del crani, ja sigui la dreta o l’esquerra, i la cara queda
en conseqüència mirant cap a un costat.

En el primer cas es pot desenvolupar la braquicefàlia: la part
posterior del crani queda plana a conseqüència de tantes
hores de pressió sobre la zona. I perquè el crani no pot créi-
xer en sentit posterior, creix en sentit superior. El resultat
es un crani alt i ample, i pla pel darrere. En el segon cas es
pot desenvolupar la plagiocefàlia: la pressió també és pos-
terior, però més aviat lateral, i el resultat és un crani que,
vist des de dalt, té forma romboïdal.

En general, els fiets de Menorca no desenvolupen ni una
cosa ni una altra, tal vegada perquè no mantenen una única
posició al llitet. En particular, però, n’hi ha que, en fer un
mes o dos d’edat, presenten una asimetria cranial o l’apla-
nament posterior. Una altra autoritat inqüestionable, ara de
la neurocirurgia infantil, el doctor José María Costa, també
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va insistir en la condició inofensiva d’aquestes deformitats,
i en el fet que cal evitar la confusió amb les situaciones sem-
blants que no són inofensives.

Una vegada més, la prevenció és la clau. Tant si dorm com
si està despert, és bo que el fiet tingui el cap recolzat sobre
una part i sobre una altra, de manera alternada. Recordeu
que la posició més segura per al fiet que dorm és en decúbit
supí, de panxa enlaire. O de costat, però en aquest cas cal
variar el costat que recolza contra el llitet. I tan bon punt el
fiet tingui capacitat per alçar el cap, és recomana que estigui
estones en decúbit pron (és a dir, de panxa cap a baix) per tal
que alci el cap, i el cap estigui lliure, sense cap pressió, i
pugui desenvolupar-se, expandir-se amb llibertat; han de
ser estones breus, però repetides i sota supervisió constant.
En aquest context de donar-li al fiet l’oportunitat de tenir el
cap alçat i no pas recolzat contra alguna cosa, es millor por-
tar-lo als braços que en cotxet, per exemple. I quan tingui
prou edat i maduresa, és millor que passi estones assegut al
terra que assegut al cotxet. L’objectiu és que el cap estigui
lliure i no pas recolçat.-

· · ·

DIMARTS 31 D’OCTUBRE DE 2006

Soldades congoleses

Soldats infantils va haver-hi aquí i allà, en temps moderns i
en temps passats, als països pobres i als països rics, i encara
n’hi ha. I no sembla que comunitats o autoritats, legalment
constituïdes, vulguin trobar un camí de solució, més enllà
de les promeses oportunistes, electorals. El problema de l’e-
xistència d’infants que fan de soldats, i moren al camp de
batalla, té un vessant encara més esgarrifós: el de les solda-
des. Fa un parell de setmanes, aquesta columna deia que la
situació de la infància és terrible segons on es miri. I cal
mirar-hi, no s’ha de fer com fa l’estruç, aquella au d’altura
humana que amaga el cap sota terra per no veure el que hi
ha al voltant. No marxa el mal perquè ningú no el mira, no
desapareix l’horror si deixa de sortir a la tele. Ben al con-
trari, es fa més gros perquè té més espai per créixer, i es des-
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envolupa tranquil i segur allà on no hi ha càmeres de televi-
sió, on no fan entrevistes els dels mitjans de comunicació
que intenten dir-nos què existeix i què no existeix, segons
surti o no surti a la tele.

A la República Democràtica del Congo, abans Zaire, va
haver-hi una guerra civil entre 1998 i 2003. El 40% dels
combatents eren infants: n’hi van combatre uns 30.000,
dels quals unes 12.500 van ser soldades, fietes prepuberals.
La guerra va acabar, i els guanyadors van prometre fer al-
guna cosa per tant de soldadets i soldadetes desemparats,
però el que de fet ha passat és una altra cosa: no se’n sap.
No se sap amb certesa qui està mort i qui està viu, ni on són,
morts o vius. Perquè les milícies continuen per aquí i per
allà, i Amnistia Internacional informa que hi ha més de deu
mil infants soldats, encara, ara que la guerra s’ha acabat, i
que d’aquests infants soldats n’hi ha molts, no se sap quants,
que són fietes, que potser ja no fan de soldats perquè no hi
ha guerra, i perquè ja no són prepuberals sinó puberals.

Al començament de la guerra van reclutar per la força els in-
fants per fer de soldats, els van forçar a participar-hi, fiets i
fietes. D’aquests reclutaments forçosos no hi ha registres
formals, almenys els nazis tenien un control exhaustiu dels
integrants de les Joventuts Hitlerianes (i de la branca feme-
nina). Amnistia Internacional, a l’informe que va fer públic
a mitjan octubre, diu que molts soldadets i soldadetes no
estan comptabilitzats enlloc, es pot dir que no existeixen.
Diu que d’altres fietes soldades figuren com a desaparegu-
des, és a dir, no se sap on són, ni si són vives o mortes, i si
són vives no se sap en quines condicions viuen.

I diu també que n’hi ha que figuren com a dependents dels
soldats adults. La condició de soldada dependent significa
que la fieta, potser ja no tan infantil perquè han passat uns
anys decisius quant al creixement i al desenvolupament, està
a mercè d’un soldat adult, que la considera un bé sexual, una
propietat que ni tan sols ha de declarar que existeix. (Quina
ironia: la paraula soldada significa sou, salari.) Aquestes sol-
dadetes viuen aterrides, no poden fugir perquè tenen por de
la tortura i l’assassinat, i moltes van tenir fills amb els sol-
dats, amb al qual cosa l’esclavitud és encara més cruel.
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El govern congolès s’havia compromès a solucionar aquest
problema, però no ho ha fet, és clar. El món autodenominat
civilitzat s’estima més gastar una fortuna colossal per cons-
truir una altre mur per separar pobres de rics, i deixar que
els pobres continuïn pobres per tal que els rics continuïn
rics. El món s’estima més la deportació del famolenc que
preguntar-se què passa, que preguntar-se quina es la parti-
cipació que li pertoca a cadascú en la misèria del que fuig, i
que aquí troba una paret. Hi ha fietes soldades en condicions
d’esclavitud que ni tan sols existeixen, almenys segons cri-
teris administratius moderns. Torna, per tant, el món
autodenominat civilitat a fer deliberadament l’estruç.
Però... per què ho fa?

La República Democràtica del Congo és un país riquíssim: al
subsòl hi ha força coure, estany, urani i or, i és el primer pro-
ductor mundial de diamants. Però hi ha hagut una guerra
civil, i encara hi ha fiets soldats i fietes soldades. L’expe-
riència de les dues últimes invasions que va haver-hi al món,
la d’Afganistan i la d’Iraq, demostra que és millor deixar que
es matin que matar-los, és millor promoure la rivalitat entre
els rivals, i armar-los, i que facin guerra civil, que intentar
dominar-los a tots plegats. D’aquesta manera, després de la
guerra civil hi quedaran menys persones a dominar, i seran
més pobres encara, i el país serà encara més pobre, però les
riqueses naturals continuaran disponibles, només caldrà
anar-hi i agafar-les. Si abans la guerra era un gran negoci,
ara és més negoci fer que la guerra la facin els altres, que
després tocarà que hi entrin les multinacionals, quan el
camp estigui desbrossat. En conseqüència no compraré mai
un diamant, perquè sé que al darrere hi ha un fiet soldat que
ha perdut la vida en una guerra que no comprenia, que hi
ha una fieta que encara li fa els favors sexuals a un soldat. I
que tots dos, fiets soldats i fietes soldades, han servit
perquè un ric sigui encara més ric, i a costa que els po-
bres continuïn pobres.-

· · ·
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DIMARTS 7 DE NOVEMBRE DE 2006

La mà, el genoll i el cor

Wilhelm Conrad von Röntgen, professor de la Universitat
de Berlín, ha presentat un invent revolucionari. La sala es-
tava plena a vessar d’un públic heterogeni i expectant: hi
havia professors de condició diversa, científics de reputació
variada, universitaris de graduació alta i baixa, estudiants
dels bons i dels normals, curiosos en general. Amb tanta
gent no hi deuria fer gaire fred, però al carrer sí que en deu-
ria fer, de fred, i tal vegada nevava, aquell matí de 1895, a
punt per Nadal. Röntgen va fer una demostració que va dei-
xar tothom bocabadat: amb un enginy misteriós, en presèn-
cia de l’honorable públic, va fer una radiografia de la pròpia
mà. Havia descobert la manera de fer servir els raigs X per
explorar el cos humà, havia descobert la radiografia. I amb
la radiologia va començar una altra època a la ciència mè-
dica: a poc a poc es perfeccionaria el mètode per fer radio-
grafies i s’inventarien les radiografies amb contrast, la
tomografia simple i després l’axial computadoritzada, l’an-
giografia, la ressonància magnètica, la ressonància magnè-
tica per emissió de positrons, etc.

El professor Röntgen va rebre aplaudiments, congratula-
cions i abraçades. Però de bon començament la radiografia
no va passar d’una curiositat nadalenca que va romandre ex-
posada a l’escaparata d’una llibreria, en un carrer elegant de
la ciutat de Berlín.

Però ràpidament la radiologia i el potencial que s’hi esbos-
sava van atraure l’atenció dels científics d’aquí i d’allà, en
general. I de la premsa i dels metges dedicats a la infància,
en particular. Passades aquelles festes de Nadal, el 29 de fe-
brer de 1896, un diari de Viena publicava una radiografia: el
braç d’un fiet. Era la segona imatge radiològica que es feia
pública, i l’havia feta un tal doctor Kreidl, també de Viena. Al
mes següent, març de 1896, un tal doctor Davis, en Nova
York, va presentar la radiografia d’un tòrax infantil.

Persones inquietes, sense dubte, les que inventen coses, i les
que busquen coses noves només per veure què hi ha més
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enllà. Com els infants. Tan de bo conservem molts anys la
ment inquieta. I el cap infantil, que tot ho pregunta. I mans
infantils, que tot ho volen tocar. I boca infantil, que tot ho vol
tastar amb els llavis. I mentalitat infantil, que no vol esperar
fins demà perquè per a demà ja té l’agenda plena d’inquie-
tuds. I tan de bo conservem molts anys el cor infantil, que és
capaç d’estimar sense fer tantes preguntes. Wilhelm Conrad
von Röntgen va rebre el Premi Nobel en 1901.

Persones inquietes són també les que van organitzar, dis-
sabte passat, al parc d’atraccions del Tibidabo, en Barcelona,
una jornada festiva per tal de conscienciar la població sobre
les malalties que afecten el cor infantil. Són pares i mares de
fills que presenten problemes cardíacs. Volen que se sàpiga
que existeixen les malformacions congènites del cor. N’hi ha
que no tenen transcendència, però n’hi ha també que obli-
guen a una cirurgia cardíaca d’urgència, tan bon punt el
bebè és fora de mare. Volen que se sàpiga que hi ha defectes
del cor que fan que el bebè es posi blau en plorar o mamar,
però que d’altres no provoquen cianosi. I tal vegada volen
que se sàpiga que hi ha malformacions congènites del cor
neonatal que són tan greus que no cal esperar més que un
final terrible.

I en arribar en aquest punt em poso dempeus per retre ho-
menatge als cirurgians que són capaços reconstruir el cor
d’un bebè acabat de nàixer. Però també em quedo dempeus
per retre homenatge al personal discret i de cor fortíssim
que es dedica a les cures pal·liatives infantils, feina extraor-
dinària i necessària, la d’atendre un infant que ja no té es-
perances, i necessita atencions per morir amb dignitat. I
atendre els pares, per tal que no tinguin esperances en el
present, sinó en el futur. Una vegada vaig veure el cor d’un
fiet acabat de nàixer: és tan petit com una nou. I recordo que
recordava la cançó que em cantava la mare, que deia que
«era tan petit petit, que no pot pujar al llit, i dorm en una
nou». Canteu-los cançons, als bebès i a tot infant, que se’n
recordaran tota la vida. Tan de bo la vida ens tornés el cor in-
fantil. Tan de bo la vida ens sigui tan generosa al principi
com al final, i algú ens canti una cançó infantil quan arribi el
moment de tancar la porta.
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I us presento aquesta radiografia, que vol recordar-nos que
el cor adult abans era infantil, que el genoll adult un dia va
ser infantil. És la radiografia del genoll dret d’un fiet. L’os
de dalt és el fèmur, l’os gros de baix és la tíbia, l’os prim és
el peroné. Cada os sembla tenir un tros separat, i de fet estan
separats aquests dos fragments, però alhora estan units per
aquella línia fosca que indica una zona en la qual no hi ha os
sinó cartílag, i és a partir d’aquests cartílags que l’os creix. La
radiografia és normal, el fiet està sa, però no puc recordar el
nom, ni la cara, ni la mirada, ni el somriure. Tan de bo la
vida ens tornés el cor infantil, que en comptes de registrar
les dades burocràtiques i administratives d’una persona, en
registra el bo i millor, i s’oblida del mal moment.-

· · ·

DIMARTS 14 DE NOVEMBRE DE 2006

Som molts, poderosos i amb drets

Cada vegada som més, cada cop som un col·lectiu més gran:
som la tercera part de la humanitat. I tenim drets, ja en par-
larem, més tard. La població dels menors de 15 anys s’ha du-
plicat d’ençà del 1950, i ara ja som prop de dos mil milions.
Som delicats i vulnerables, sensibles i susceptibles, i som ne-
cessaris, la vida no té gaire sentit sense nosaltres. Som una
força poderosa perquè som el present i el futur. Perquè no hi
ha substituts. I si els adults no se n’adonen, rai, es quedaran
sense res més que un present fossilitzat, tal vegada vivint en
una bombolla, tal vegada la immobiliària.

Ens han de protegir, i donar-nos el biberó i farinetes dolces,
i canviar-nos els bolquers, i ensenyar-nos a fer el pixo al
vàter, i ens han d’acompanyar a escola, i agafar-nos de la
mà, i explicar-nos el què de la vida que s’hi viu, i tenir-nos
paciència. No n’hi ha prou amb un plus per insularitat. No
som producte de consum, no sóm galetes, que hom paga dos
paquets i se’n duu tres. No en tenim prou amb biberons i
bolquers. Necessitem una cançó que ens bressoli i un conte
de fades per dormir, que ens diguin coses boniques, que ens
treguin a passejar diumenges al vespre. Perquè som el pre-
sent i alhora el futur, llavors delicades i apàtrides, i el vent
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se’n duu les llavors que no van rebre una mica d’aigua en
caure a terra.

Dilluns proper, 20 de novembre, és el Dia Universal de la
Infància, i ho és perquè un 20 de novembre es va signar la
Convenció internacional sobre els drets de l’infant. Aquest
document, potser el més universal de tots, el que conté els
drets de tots els infants del món, sense excepció, el va apro-
var l’Assemblea General de les Nacions Unides. I vet aquí un
fet escandalós: Estats Units no el va firmar.

Cent noranta països van subscriure aquest document sobre
els drets de la infància, el van ratificar, o s’hi van adherir.
Estats Units, però, no. Tampoc no van pertànyer a l’Orga-
nització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i
la Cultura (UNESCO) fins el 2002, any en què s’hi van adherir
per motius polítics, aliens a l’educació, la ciència i la cultura
(buscaven el recolzament britànic per envair Iraq, després
d’envair Afganistan). Ni van signar el Protocol de Kiot, i aca-
ben de vetar una moció de censura contra Israel. Petites
coses dels que són a dalt...

Els que són a dalt són precisament els qui ens haurien de
donar exemple, i ensenyar-nos els valors immortals. Però
vet aquí que no, ben al contrari: qui et demana que t’acabis
la sopa no s’acaba els macarrons, i deixa la mare amb un
morat a la galta. És un joc perillós, això de provocar el ca lli-
gat: si es deslliga ets home mort. A Suïssa es troba el Comitè
dels Drets de l’Infant, que vetlla perquè els nostres drets com
a infants siguin respectats aquí i arreu. Tots els drets dels
infants són importants, òbviament, però el Comitè pensa
que n’hi ha quatre de principals: 1. No discriminació; 2. In-
terés superior de l’infant; 3. Dret a la vida; i 4. El punt de
vista de l’infant. Avui em quedo amb l’últim.

El punt de vista de l’infant, quines coses! Tenim dret al fet
que es consideri el nostre punt de vista. La Convenció diu
que cal considerar el nostre punt de vista en totes les deci-
sions que ens afectin, que cal que s’ho prenguin seriosament
i que ho valorin de manera adequada. I que quan es pren-
guin decisions, si no lesiona els drets dels altres ni resulta
manifestament perjudicial, el nostre punt de vista ha de pre-
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valdre sobre els dels altres. I que aquest dret assoleix mà-
xima importància quan es tracti d’infants que no poden
viure amb la família. No n’hi ha prou, ho deixo palès, amb
equiparar el plus d’insularitat amb d’altres insularitats. I no
ens diguin ara, sisplau, que no en tenim dret, que d’aquí a
poc serà un gran dia, el de la infància que no té fronteres,
que està més ellà dels subtils moviments especulatius del
que viuen a dalt.

De cada cent infants, catorze viuen als països autodenomi-
nats desenvolupats, i vuitanta-sis malviuen als països que
els autodenominats desenvolupats anomenen subdesenvo-
lupats. Fóra bo de recordar que per tal que continuï el des-
envolupament dels països desenvolupats és necessari que
continuï el subdesenvolupament dels desenvolupats. És a
dir, que la riquesa necessita que la pobresa continuï ben
pobra. És un joc perillós, torno a escriure, això de provocar
el ca lligat. Tal vegada la infància, quan ja no sigui gaire in-
fància, no voldrà pagar per tal que hi hagi prou doblers per
pagar les jubilacions dels que no van considerar adequada-
ment el punt de vista infantil. O tal vegada la cigonya
voli abans de construir el niu, i no hi quedi ningú que
dugui els fiets des de París.-

· · ·

DIMECRES 22 DE NOVEMBRE DE 2006

Dia Universal de la Infància

Vint de novembre és el Dia Universal de la Infància perquè
en aquell dia, de 1989, van quedar oficialment recollits els
drets de tots els infants del món en un document que es diu
Convenció sobre els drets dels infants. Fóra bo de recordar,
perquè s’intenta d’amagar el detall, que només dos països
no van signar aquest document: Somàlia i els Estats Units
d’Amèrica. Fins aquí la virulència d’avui, res més, perquè
avui no tinc l’objectiu d’assenyalar la terrible i prou cone-
guda realitat que no es respecten els drets infantils de la ma-
joria de fietes i fietes del món, i que són pocs, molts pocs, els
que fan alguna cosa per millorar-los la situació. L’objectiu
és ara l’article 24, i els que s’hi relacionen.
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El document conté 52 articles, i els 24, 26 i 27 parlen del dret
a la salut que tenen totes les persones menors de 18 anys,
sense excepció. Se’n diu dret a la salut, però la salut no és
un dret: el dret és a rebre les atencions que siguin necessà-
ries per mantenir la millor salut possible. Tampoc no és un
dret la salut perquè ningú pot garantir-li la salut a ningú, ni
tan sols pot assegurar-li que es curarà. I en aquest sentit es
manifesta la Convenció, que estableix el dret de disposar del
grau més alt possible de recursos per a la salut. És a dir, un
infant no té el dret de no agafar el tètanus, per exemple, però
sí té el dret de rebre la vacuna contra el tètanus, i que la va-
cuna estigui en bones condiciones, i que l’hi administri una
persona competent, etc. La diferència tal vegada resultarà
subtil, però és fonamental. D’aquesta manera, ningú pot exi-
gir la curació d’una malaltia, però sí que pot demanar que
hi estiguin disponibles tots els recursos sanitaris, humans i
materials, que hi hagi a l’abast de la mà.

Els articles que de la Convenció fan referència al dret a la
salut de tots els fiets i fietes presenten cinc principis gene-
rals: 1. S’ha de reduir la mortalitat infantil; 2. S’han proveir
serveis d’assistència primària de la salut; 3. S’ha de proveir
d’atenció sanitària pre i postnatal; 4. S’ha proveir informa-
ció sobre promoció de la salut; i 5. S’han de proveir serveis
de salut preventiva.

A més, l’article 27 indica el dret que té un fiet a rebre les
atencions necessàries en el si de la família (biològica o subs-
tituta) o d’una institució adequada. Els articles 28, 29 i 31
indiquen el dret a l’educació, a l’esbarjo i a participar en ac-
tivitats culturals. Els articles 19, 20, 21 i 25 indiquen la pro-
tecció especial que necessiten fiets i fietes en situacions
especials: països en guerra, infants refugiats, orfes, immi-
grants; i els que pateixen abandó, maltractaments, explota-
ció. I els articles 5 i 18 indiquen el dret que es consideri el
punt de vista de l’infant, i no és refereix òbviament al
capritx d’un moment sinó al respecte que mereixen les
cultures minoritàries.

Hi ha un llibre interessantíssim: es diu Això són els drets
dels infants, ha estat escrit per Jordi Cots i Montserrat Cusó

ESCRITS A MENORCA ·  108



(Editorial Mediterrània, 1998, amb la col·laboració de la
Fundació Pere Tarrés i el suport de la Direcció General d’A-
tenció a la Infància del Departament de Justícia de la Gene-
ralitat de Catalunya), i ha estat il·lustrat per Pilarín Bayés
(em permeto de agafar-ne un dibuix per il·lustrar aquesta
columna: gràcies, Pilarín). El llibre fa servir un llenguatge
adequat per explicar els drets, i l’abast que tenen aquests
drets, al públic infantil de parla catalana.

Quant al dret a la salut (i al benestar, diu), explica que els
infants i els adolescents tenen el dret de viure en un entorn
sa, en un habitatge adequat i en un barri sense pol·lució ni
exemples nocius; tenen dret a disposar de transport públic.
Que si pateixen una malaltia crònica o una disminució física
o psíquica tenen el dret de gaudir de serveis adequats i d’una
atenció especialitzada. I que els infants i adolescents que
estan hospitalitzats conserven els drets que els pertoca com
si estiguessin sans: podran continuar amb l’escolarització,
gaudir de l’acompanyament afectiu de la família, tenir rela-
ció amb amics, accedir al lleure i la cultura, dins, és clar, de
les possibilitats de cadascú.

Suposo que aquests drets, i l’aplicació pràctica i quotidiana
d’aquests drets, han estat considerats quan es van dissenyar
el nou hospital de Menorca i el nou ambulatori de Ciutade-
lla. I que també els consideren les autoritats de cada muni-
cipi quan decideixen quants metres quadrats es destinen a
espais públics on infants i adolescents poden jugar, educar-
se i desenvolupar-se (escoles i escoletes, places i parcs, ins-
tituts i casals de joves, etc.) i quants metres quadrats es
destinen a l’especulació immobiliària. Perdó, havia dit que
prou de virulència, que és el Dia Universal de l’Infància, no
és moment per a virulències sinó per a dolceses (però no cos-
taria res que cadascú mirés al voltat per comprovar si al
barri es respecten els drets dels infants).-

· · ·
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DIMARTS 28 DE NOVEMBRE DE 2006

Mossegar i mossegar-se

Mossegar és un imperatiu de la biologia, i mossegar-se és
una exigència del sentit comú. Hi ha quelcom d’agressiu en
una mossegada, i sembla que aquesta agressivitat és una cu-
riosa manifestació passional que es relaciona amb l’alimen-
tació, el sexe i la ràbia, tres passions poderoses i de control
difícil. Però que siguin passions de control difícil no és cosa
negativa, sinó positiva. Hi ha biòlegs que apunten el fet que
el control difícil d’aquestes passions n’és un avantatge per-
què d’aquesta manera la biologia s’assegura que els actes de
l’alimentació, el sexe i la ràbia es duran realment a terme, i
amb això la supervivència de l’espècie queda assegurada.
L’alimentació, el sexe i la ràbia (la ràbia com a mecanisme de
defensa) són necessaris per perpetuar l’espècie, i són possi-
bles fins i tot sense cap participació racional, segons ho de-
mostren els animals superiores, que s’alimenten, es
reprodueixen i es defensen sense pensar-s’ho gaire.

L’ésser humà també és un animal superior, i també demos-
tra que l’alimentació, el sexe i la ràbia són possibles sense la
participació intel·lectual. Efectivament, hi ha certes funcions
d’alimentació, de reproducció i de defensa que són meca-
nismes automàtics, poden funcionar encara que el cervell
hagi quedat anul·lat per una malaltia terrible.

És interessant comprovar que la biologia va prescindir de
les funcions superiors dels éssers humans, les funcions
intel·lectuals, per dissenyar els mecanismes que asseguren la
perpetuació de l’espècie, tal vegada perquè sabia que la par-
ticipació intel·lectual, amb curiosa freqüència, complica les
coses en comptes de arreglar-les. D’una banda, la funció
intel·lectual pot aturar una necessitat vital de l’ésser humà,
i aturar per tant la supervivència de l’espècie; d’una altra
banda, la poca o nul·la participació intel·lectual en certes
passions les fa meravelloses, sublims fins la condició inex-
pressable. Això és fàcil d’observar en el món de les passions
alimentària, sexual i defensiva, i també és fàcil d’observar
en circumstàncies diferents, igualment passionals, com ara
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l’accés al poder (o per mantenir-s’hi), on les mossegades
semblen més freqüents que la participació intel·lectual.

També són habituals les mossegades al món de la infància.
En general no tenen més transcendència que l’animadversió
que pot agafar-li al pare o la mare del mossegat envers el
mossegador, la qual cosa no autoritza a més mossegades. O
que el somriure amagat i discret, visceral i pervers, del pare
o la mare del mossegador.

Però és possible que una mossegada de persona a persona
sigui causa d’infecció. El cas més probable és el d’una infec-
ció que serà fàcil de controlar, però cal tenir present la petita
possibilitat que una mossegada humana acabi en gangrena,
o que contagiï l’hepatitis B (gairebé tots els fiets de Menorca,
però, estan vacunats contra aquesta hepatitis). El sida es pot
contagiar a través d’una mossegada de persona, però el fet
seria força excepcional: la ciència mèdica només en coneix
un únic cas. El gravat que acompanya
aquestes línies no té gaire relació
amb les mossegades perquè il·lustra
el primer aparell per fer anestèsia
(1847), tot i que s’ha d’admetre que
la persona anestesiada no mossega.

La mossegada d’un ca, si és prou potent, pot destruir teixits
o arrencar-ne un tros impossible de recuperar, fins i tot pot
provocar la mort del fiet. Fóra bo de recordar-ne els casos
protagonitzat per certes races canines particularment agres-
sives, i fóra bo de recordar també que els amos d’aquests
cans tenen l’obligació de dur-los fermats i amb morrió.
Aproximadament la cinquena part de les mossegades de ca
acaben en infecció. La mossegada del moix (o tan sols l’es-
garrapada), del porc, de la rata i de la serp poden acabar
igualment amb una infecció. Persona o animal que mossega
pot transmetre el tètanus.

La història demostra que la necessitat de mossegar per ali-
mentar-se és una força poderosa en circumstàncies extre-
mes, i en aquest cas el canibalisme i l’antropofàgia són
comprensibles, i fins i tot necessaris, perquè la preservació
de la pròpia vida (o la protecció d’un fill) està més enllà de
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tota consideració cultural, i probablement més enllà de tota
consideració moral.

El canibalisme pot transmetre una malaltia infecciosa que
es manifesta com una encefalopatia greu i irreversible, sem-
blant a la que es va conèixer amb el nom de malaltia de les
vaques boges. Una altra qüestió és per què mosseguen cer-
tes persones en certes circumstàncies. Tal vegada són vícti-
mes d’una pressió, d’un cansament o d’unes exigències
laborals i personals difícils de controlar; o tal vegada són víc-
times d’una passió on la funció intel·lectual necessita urgent
descans. Tal vegada són les dues coses, mútuament poten-
ciades. Aquestes persones han de fer un MEA CULPA, m’hi
apunto jo el primer.-

· · ·

DIJOUS 7 DE DESEMBRE DE 2006

De la sida al Nadal

Desembre comença vestit de negre i acaba vestit de vermell.
Comença de panxa buida i de puny tancat, i acaba amb la
panxa plena i la mà oberta. Comença amb el Dia Mundial de
la Sida, segons va decretar l’Organització Mundial de la Salut
en 1986, i termina amb les festes de Nadal. És per tant un
mes paradoxal, invers, perquè de bon començament hi ha la
mort, i cap a les acaballes hi és l’explosió d’il·lusions i vida
que representa la misteriosa generositat del Pare Noel i dels
Reis Mags. Tan de bo tinguin igual generositat a comença-
ments de mes. L’amenaça del negre i el puny tancat torna
ben prest, perquè qui no hagi fet les coses com les havia
d’haver fer rebrà el negre del carbó em comptes d’un regal.
L’experiència sembla demostrar, però, que tothom fa les
coses ben fetes, perquè al cap i a la fi els Reis no li deixen
carbó a ningú, i això no sé si és pura generositat, o simple-
ment un altre soborn.

Encara que hi ha moviments de bona voluntat i esperit op-
timista, d’una altra banda necessaris, que insisteixen a dir
que la sida s’ha convertit en tan sols una malaltia crònica,
amb la qual es pot conviure fins la tercera edat, el concepte
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no ha variat: la sida mata. És una malaltia incurable, inexo-
rable, mortal, i cal procedir en conseqüència. Cal fugir del
contagi. Però no fugir del malalt de sida, que el pobre en té
prou amb el que té, i és persona completament inofensiva si
les conegudes precaucions es respecten de manera rigorosa.
I ningú segui a taula, el dia de Nadal, sense recordar que n’hi
ha molts que ja no hi són, i que no és moment de culpabilit-
zar ningú. És moment de perdonar, és moment de com-
prendre, és moment de convidar un malalt de sida, és
moment de convidar un immigrant sense papers, és mo-
ment de convidar una persona que no parla menorquí.

Tots tenim tant de drets sobre Menorca com ara el menor-
quí més recalcitrant; el fet de ser-hi, només per això, no
dona drets ni dona raó, ni dona saviesa. És moment de
donar-li una paga extraordinària, la que pertoca, al treba-
llador que no té papers i a la senyora que fa feines en negre.
És moment de parar atenció al voltant, i veure si no hi ha
algú que espera que el convidin a seure a taula. 

No és moment de puny tancat. És el moment, és la bona
oportunitat que esperàvem per obrir la mà. Tal vegada hi
veurem com en són, de llargues, les línies de la vida que tots
tenim marcades a foc al palmell.

El sida és cosa ben diferent del Nadal, però hi ha una cosa en
comú: el negoci. A Espanya, el primer cas de sida, una per-
sona adulta, es va registrar el 1983. El mateix any es va iden-
tificar el virus. Fins llavors hi havia la sospita que la malaltia
estava provocada per un virus, però no n’hi havia certesa, ni
se sabia de quin virus es tractava. La descoberta del virus de
la sida constitueix una de les vergonyes més escandaloses de
la història de la ciència: dos científics van reclamar el mèrit
d’haver-ne estat el descobridor. Són el francès Luc Montag-
nier i el nord-americà Robert Gallo. Després d’una disputa
llarga i enconada, més aviat dels països dels científics que
dels mateixos científics, es va acordar que tots dos van des-
cobrir el virus de la sida, simultàniament, un a França i l’al-
tre a Estats Units. Aquest final per aquesta història és tan
salomònic que ha perdut tota credibilitat, i sembla una dis-
puta de fiets. El que realment estava en joc no era tant el
mèrit científic, sinó el dret a la patent del virus, que ara com-
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parteixen tots dos països. I l’oloreta a negoci que fa aquesta
qüestió resulta vomitiva.

El puny tancat és sinònim d’impotència, hi ha un sentiment
reprimit. La mà oberta és sinònim de generositat, de solida-
ritat, de vida. Al voltant del sida hi ha molts punys tancats,
però també hi ha ha moltes mans obertes. I al Nadal sembla
que tot són mans obertes, però hi ha força punys tancats:
són els punys dels que, amb un somriure de fantasia, només
per a l’oportunitat, busquen de passar ràpidament unes fes-
tes que els resulten desagradables. Tothom sembla feliç,
amb això del Nadal, però hi ha molta infelicitat amagada.
Hem d’obrir la mà, i convidar a obir la mà, fins i tot a la per-
sona que mostra una mà oberta. Perquè l’altra mà, la que li
queda a l’esquena, té el puny tancat.

Prou de puny tancat, ha arribat l’hora d’obrir la mà. Com fa
un bebè petit, que plora de punys tancats, però obrirà la mà
tranquil quan trobi el pit de la mare, o tan sols quan senti la
veu de la mare, la paraula que espera. Hi ha un munt de per-
sones a Menorca que no demanen el pit, només demanen
una veu, tan sols esperen una paraula per obrir la mà.

· · ·

DIMARTS 12 DE DESEMBRE DE 2006

Viure aventures per Nadal

Acta Pediátrica Española, una revista que té més de mig
segle de trajectòria científica, alerta sobre els perills relacio-
nats amb l’excés de pantalla. L’excés de pantalla és això de
veure massa televisió, o passar massa hores al davant d’una
pantalla d’ordinador o capficat amb la pantalleta del video-
joc o del telèfon mòbil. Mai no s’ha demostrat que tinguin
res de dolent, la televisió, l’ordinador, el videojoc o el mòbil.
Però no seria la primera vegada que no es demostra això que
no es vol demostrar, i com a mostra vet aquí un botó: que el
tabac és dolent per a la salut és cosa sabuda des de les pri-
meres dècades del segle passat, però la indústria tabacalera
va aconseguir d’amagar el que era evident durant més de
mig segle (i ho continua amagant). Que les coses no estiguin
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demostrades i fetes públiques no indica necessàriament que
no siguin d’una determinada manera. No s’ha demostrat que
moltes hores de pantalla o pantalleta tinguin repercussions
negatives sobre la capacitat visual d’una persona, però el
sentit comú de la medicina i l’observació popular indiquen
que sí, que molta pantalla provoca una progressiva pèrdua
de la visió, sobre tot de la capacitat per veure-hi clar tant de
prop com de lluny. Sería molt difícil demostrar aquesta afir-
mació de manera inqüestionable, i fins i tot hi hauria inte-
ressos poderosos que s’hi opondrien aferrissadament.

Acta Pediátrica Española i Archives of Pediatric and Ado-
lescent Medicine, una altra revista mèdica prestigiosa, co-
menten els resultats de cinc estudis científics que es
relacionen amb la televisió i els videojocs. Vet aquí les con-
clusions: 1. A partir dels dos anys i mig d’edat, veure més de
dues hores diàries de televisió és un factor de risc per tenir
sobrepés; 2. Hi ha una relació directa entre les hores de te-
levisió i la ingesta de calories inútils, és a dir, a més hores
de tele, més xuxeries es mengen; 3. Els fiets que veuen pro-
grames violents a la televisió tendeixen a tenir una vida més
d’aïllament que d’integració, és a dir, busquen més la tele
que els amics; 4. Però els adolescents que veuen més de dues
hores diàries de televisió comencen més prest a tenir rela-
cions sexuals; i 5. Mentre un fiet està concentrat amb un vi-
deojoc, presenta modificacions a la presió arterial i al nivell
de glucosa sanguínia, entre d’altres canvis metabòlics (es
desconeix la significació d’aquest fet).

Aquestes conclusions no fan més que confirmar, amb argu-
ments científics, el que ja era evident per al sentit comú de
la medicina i per a l’observació popular. En aquest context i
tot aprofitant que els Reis Mags fan les compres de Nadal,
fora bó de preguntar-se si no convé orientar el públic juve-
nil cap a la lectura, en comptes d’estimular-los a veure la
tele, a passar-se hores i més hores xatejant amb l’amic que
viu al costat o amb un desconegut les intencions del qual no
les coneix ningú, o a enviar missatges de mòbil que
acaben substituint la seducció encisadora de les pa-
raules dites a cau d’orella.
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Si els Reis regalen l’últim mòbil, estimulen l’ús del telèfon
mòbil. Si regalen l’últim videojoc o l’última plai, estimulen
les hores de pantalleta. En canvi, si els Reis regalessin lli-
bres, el que s’estimula és la lectura. I si a més hi ha un altre
llibre per al pare, i un altre per a la mare, i tots llegeixen a
casa en comptes de veure la tele un dissabte, l’estímul seria
encara més rodó, seria poderós, i vet aquí quanta cosa tindrà
després la família per comentar. I quantes aventures apas-
sionants (i apassionades, segons l’edat) viurà el personal ju-
venil només amb la lectura d’una novel·la. L’èxit de Harry
Potter demostra que la lectura és apassionant perquè les
aventures que s’hi viuen són apassionants, i que fins i tot el
llibre més llarg es fa curt.

Proposo estimular la lectura, i regalar llibres, que són ins-
truments per obrir la ment. Que el mòbil, el videojoc, l’ordi-
nador i la tele en siguin complements, necessaris per a la
vida moderna, sí, però complementaris al cap i a la fi. Cal
ajudar-los a sortir, al públic juvenil, de la Torre de Babel on
el consumisme els ha muntat: allí tot és confús, no s’arriba
mai, es parlen llengües desconegudes, no hi ha diàleg, ningú
s’enten amb ningú, i cal preveure que en comptes de cons-
truir una torre la estan destruint. I cal muntar-se en una
torre de paper, i buscar les aventures que transportin la
ment més enllà dels horitzonts massa estrets d’una illa.

I gràcies a la dèria per la lectura, m’assabento d’una cosa cu-
riosa: el sildenafil, la substància que conté el Viagra, la subs-
tància que pot apujar l’esperit més abaixat, pot millorar la
capacitat d’oxigenació dels bebès que naixen amb hiperten-
sió pulmonar persistent, una situació greu i de control difí-
cil, i millorar-los en conseqüència la probabilitat de
sobreviure a la malaltia. Sort que ho he llegit: ara en sé més.-

· · ·

DIMECRES 20 DE DESEMBRE DE 2006

La síndrome metabòlica

Encara que amb una certa controvèrsia científica, la sín-
drome metabòlica és una situació prou coneguda en perso-
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nes adultes, i tot just ara es comença a saber-ne més a la in-
fància. I encara que per Nadal tothom parla de Nadal, la
ciència alça la mà i demana permís per parlar de la síndrome
metabòlica infantil, i de la relació que hi ha entre l’obesitat
infantojuvenil i la tensió arterial, i la diabetis, i les malalties
cardiovasculars que són secundàries, almenys parcialment,
a un excés de colesterol a la sang. D’aquesta qüestió es va
parlar dijous a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, en
el context de la III Jornada de Nefrologia Pediàtrica.

A més d’actualitzar el tema de les infeccions urinàries de la
infància, la Jornada va donar a conèixer la forma infantil de
la síndrome metabòlica. Això què és?, vaig preguntar. I em
van respondre. Ja se sap que a les persones adultes, l’obesi-
tat (és a dir, alimentació inadequada, vida sendentària, etc.)
té una relació indiscutible amb la hipertensió arterial i la dia-
betis, i que aquestes malalties són a la base de problemes
cardiovasculars com ara infart agut de miocardi, embòlia o
trombosi cerebral, o dificultats greus de circulació sanguí-
nia a les cames. Ara se sap que alguns adolescents obesos
presenten alteracions subtils de la glucosa i del colesterol de
la sang, i de la tensió arterial, i els especialistes consideren
que aquestes alteracions, que no provoquen cap símptoma,
són la primera etapa de un procés que es pot manifestar,
anys després, d’una manera terrible. Sembla que els més
vulnerables són els fiets que van nàixer amb poc de pes i que
després, durant el decurs de la infància, es fan obesos. Més
estudis clínics seran necessaris per poder assegurar del tot
aquestes afirmacions, però igualment cal considerar-les se-
riosamente, i s’ha d’insistir en el fet que la prevenció de l’o-
besitat és una eina imprescindible per millorar el futur del
personal juvenil, a més de millorar-los el present.

De l’obesitat infantojuvenil, se’n parla molt últimament, i
amb arguments sòlids i inqüestionables. La síndrome me-
tabòlica és un argument poderós en aquest context perquè
significa que l’adolescent ja pot tenir unes alteracions que
abans es consideraven pròpies només dels adults: poden
tenir un nivell més alt de glucosa a la sang (encara no prou
alt, però, per considerar-lo diabetis), nivells anormals
de colesterol, i presió arterial més alta del normal. I
això és perillós.
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Cal prevenir l’obesitat. I el primer que s’ha de fer és evitar el
sobrepés. Això significa tenir rutines de vida sana: alimen-
tació bona i variada, i no menjar res fora d’hora; tenir una
activitat física regular i fugir de les hores sedentàries. Signi-
fica recordar que una peça de fruita és millor que un suc de
fruita de tetrabric, que un got de llet és millor que un da-
none, que un entrepà és millor que una ensaïmada, que el
pa del forn de la cantonada de casa és millor que el pa
bimbo, que caminar és millor que anar en moto, que l’aigua
és la millor beguda. I que sortir amb els amics i les amigues
no significa necessàriament menjar una hamburguesa amb
patates fregides i cocacola de mida extra: qui menja massa,
diu la veu popular amb saviesa immortal, queda lent i pe-
sant, i algunes coses a la vida necessiten lleugeresa a la
panxa, i a les mans una olor exquisida, i no pas olor de fre-
git. Aquestes recomanacions assoleixen màxima importàn-
cia en aquests dies nadalencs, quan sembla que tothom ha
de menjar més i més. 

D’una altra banda, l’esmentat Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona ha començat, tot seguint una idea que vaig donar-
los fa mil anys, un cicle de xerrades mèdiques per a pares i
mares, i tutors, i professors: són força interessants. Un cop
al mes, gratuïtament. La propera xerrada és al gener, i el
tema serà l’enuresi, és a dir, el problema dels fiets que es fan
el pixo al llit. Qui vulgi mes informació pot trucar l’hospital
(T. 932 804 000) o consultar-ne el ueb: www.hsjdbcn.org.

A més de controlar la quantitat i la qualitat del que mengi el
personal infantojuvenil de Menorca durant aquests dies de
Nadal, proposo que tothom es recordi que hi ha fiets i fietes
que tindran el Nadal a un hospital. Que dur-los una joguina
estaria força bé, però només seria una manera d’endormis-
car la consciència solidària. Fóra millor de dur-los allò que
és més valuós: temps per compartir una cançó, una estona
llarga per explicar un conte... I encara més valuós: el temps
i l’orella que reclama qui té quelcom d’important a dir. En-
cara que això signifiqui invertir la postura habitual. Escoltar
un fiet malalt, vet aquí una experiència que no es compra ni
es ven. No es compra ni es ven perquè no hi ha sang al món
per vendre-la, ni hi ha or al món per pagar-la.-
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DIMARTS 26 DE DESEMBRE DE 2006

Bon Nadal, i el misteri del peu

Leonor, de moment l’única filla dels Prínceps d’Astúries,
torna a protagonitzar aquesta palestra pediàtrica. Però ara
no es tracta del seu cordó umbilical i de les cèl·lules mare
que conté, sinó que es tracta del seu peu esquerre: em sem-
bla que li falta.

No li veig el peu esquerre, a la petita Leonor, a la fotografia
que dijous van fer pública alguns mitjans de comunicació.
És la foto oficial amb la qual Letizia i Felipe volen saludar-
nos per Nadal (Gràcies, igualment), suposo que és una foto
escollida amb cura entre moltes altres. I vet aquí el pro-
blema: Leonor no té peu esquerre, almenys no es veu el peu
allà on s’hauria de veure, i no hi ha res que di-
ficulti que es vegi. Potser recordareu la foto:
la petita Leonor, de màniga curta en ple hi-
vern, està dempeus al davant d’una llar de foc
on hi ha enceses unes espelmes de mida des-
proporcionada. A la llinda de la llar de foc hi
ha unes nines, ordenades amb una precisió
curiosa, assegudes i amb les cames penjant, i
cap a les dues bandes, calcetins nadalencs,
vermells i blancs, gegantins. Sembla que Le-
onor vol agafar una pinya d’una cistella que
n’és plena, i mira la càmara amb picardia.
Somriu, té la boca oberta, crec que hi ha una
brillantor artificial als ulls. Al terra hi ha un
osset amb bufanda vermella i barret de Pare
Noel. Tot plegat la fotografia fa un posat angelical, amb un
caire artificial, de cartolina, oportunista, circumstancial, de
plàstic, informàtic. I mira que costa que una foto infantil no
tingui prou gràcia.

El misteri del peu que no hi és queda resolt si es mira la fo-
tografia amb ull clínic: s’ha de pensar que la falta es deu a
una errada en el procés informàtic que buscava millorar la
foto. I me n’alegro, que tingui dos peus. Però si la petita Le-
onor hagués nascut sense una cama o sense un peu, una pos-
sibilitat que, començat el segle XXI, hauria estat força
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improbable, no seria bípeda sino monopeda o, més exacta-
mente, àmela. La falta congènita d’un o més dels quatre
membres del cos rep la denominació d’amèlia. La paraula
uneix el prefix a-, que implica negació, i el sufix -mèlia, que
significa extremitat; tots dos procedeixen del grec. Si amèlia
és la situació patològica, el fiet que la presenta es denomina
àmel, i àmela si és una fieta. Hi ha dues formes d’amèlia que
em reclamen avui l’atenció.

La primera rep un nom més concret: focomèlia. És una pa-
raula inadmissible perquè resulta despectiva, però penso
que no ha estat mai canviada per tal que ningú s’oblidi de
què és la focomèlia, i per què es van produir tants de casos.
Fa gairebé cinquanta anys, en 1957, van introduir al mercat
un medicament que es promocionava com el millor per dor-
mir, i es va fer popular per tractar l’insomni, la tensió i les
nàusees durant l’embaràs. La substància d’aquell medica-
ment es diu talidomida, i la van comercialitzar 14 compan-
yies farmacèutiques en 46 països.

Però van haver de retirar el medicament del mercat perquè
va quedar palès que era teratogènic, és a dir, provoca mal-
formacions fetals si el pren una embarassada. No s’havien
fet estudis previs per esbrinar si era teratogènic. Quan el van
retirar, en 1962, ja havia provocat malformacions greus a
més de 12.000 bebès, la majoria d’Alemanya: gairebé la mei-
tat va morir a poc de nàixer. Les malformacions afectaven
el cor, les orelles, els ulls i d’altres organs, i a les extremitats
provocava focomèlia. En aquesta malformació falta el braç i
l’avantbraç a l’extremitat superior, i la cuixa i la cama a l’ex-
tremitat inferior; la mà i el peu hi són, però es troban inse-
rits directament al tronc: hi ha una mà fixada a cada espatlla
i un peu fixat a cada maluc. Se’n diu focomèlia perquè el po-
brissó s’assembla a una foca. Les fotos que els immortalit-
zen, lluny de tenir el posat angelical a què feia
referència més amunt, provoquen una sensació visce-
ral impossible de descriure.

Y la segona forma d’amèlia que reclama avui atenció és la
provocada per les bombes antipersonals, que arrenquen una
cama sencera només de trepitjar-ne una. Hi ha milers de
fiets i de fietes que van perdre una cama a conseqüència d’a-
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questes bombes, i les fotos que els immortalitzen tampoc no
tenen cap posat angelical, ni hi ha al món cap retoc fotogrà-
fic que pugui tornar-los la cama. És una forma d’amèlia pre-
meditada, deliberada, intensionada, programada,
comercialitzada. Fóra bo de recordar que Espanya fabrica i
ven armes, i que Menorca es una part d’Espanya que no hau-
ria de fer l’orni.

M’alegro que la petita Leonor tingui dues cames i un peu a
cada cama. Però si hagués nascut àmela, de ben segur que
s’haurien alegrat tots els fiets i totes les fietes que els falta
una cama o un peu. Però no pas a causa d’haver-n’hi un altre
amb aquesta desgràcia, sinó perquè la desgràcia reial hauria
provocat un seguit de moviments polítics i de gestió sanità-
ria, i d’informacions, i de solidaritat oportunista, i hauria
obert moltes butxaques, i de tot això la resta d’àmels del
món se n’hauria beneficiat. Però les coses són com són i no
pas com voldríem que fossin, fins i tot per Nadal: què hi
farem? Bon Nadal per a tothom.-

· · ·

DIMARTS 2 DE GENER DE 2007

Què hi ha de nou per al 2007?

Observo el passat per entendre el present, i preveure el
futur, ara que termina el dos mil sis i comença el dos mil set.
Miro cap al darrere, i observo d’on ha sortit això del narco-
tràfic, per exemple. En anys com els actuals, de transició del
sis al set, però del mil nou-cents, a la Xina hi havia uns cent
milions d’addictes a l’opi. Situació tan terrible era la conse-
qüència dels pocs escrúpols de Gran Bretanya, que havia tro-
bat en la Xina un mercat gegantí per a l’opi que cultivava a
l’Índia, que llavors era colònia anglesa. L’emperador xinès es
va oposar a comerci tan cruel i despietat, i això va precipitar
la Guerra de l’Opi (1839-1842), que va guanyar la Gran Bre-
tanya amb facilitat i que d’aquesta manera va continuar pro-
porcionant tones i tones d’opi a la població xinesa. I d’això
se’n diu narcotràfic, i a gran escala, i legalitzat amb lleis im-
posades per la força.
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És bo de recordar que l’opi, del qual s’extreu la heroïna, és
una droga amb un extraordinari poder addictiu, que la so-
bredosi pot resultar mortal, i que la privació desencadena
una síndrome d’abstinència que era difícil o impossible de
controlar fa cent anys.

Cent anys després i quant als porros, l’autoritat competent
ha informat que augmenta el consum d’haixix a Espanya:
cada cop hi ha més persones que fumen porros. Fa cent
anys, els anglesos estimulaven el consum d’opi entre la po-
blació xinesa perquè els representava un bon negoci. Avui,
passat un segle, hi ha interessos que estimulen el consum de
porros entre els adolescents perquè els representa un bon
negoci, i per estimular-ne el consum insisteixen a dir que un
porro de tant en tant no és res, que només és per divertir-se.
Però això és mentida.

Des del punt de vista de la ciència mèdica, això de fumar un
porro de manera ocasional, és a dir, el consum ocasional de
cannabis, és una forma d’intoxicació aguda que pot presen-
tar gravetat diversa. Alguns dels símptomes de la intoxicació
són precisament els efectes que busca la persona que fuma
un porro, però aquesta persona ha de saber que això que
sent i que considera bo i desitjable és artificial i perillós, i
que si persisteix a buscar més i més d’aquests efectes pot
patir conseqüències que ni tan sols s’imagina. Efectivament,
la intoxicació lleu amb cannabis provoca eufòria i un riure
fàcil (encara que sense sentit i de manera inapropiada), di-
ficultat per percebre el pas del temps, i augment de la per-
cepció sensitiva.

La intoxicació moderada produeix deteriorament de la me-
mòria, dificultat per fer activitats que necessiten processos
intel·lectuals seriats, pèrdua de l’habilitat per a certs movi-
ments, despersonalització, poca atenció a l’entorn, i dismi-
nució de la inhibició social. I la intoxicació greu es manifesta
amb pèrdua de la coordinació dels moviments i de la força
muscular, sedació, pèrdua de la capacitat de concentració,
inestabilitat per caminar, lentitud per reaccionar, sensació
de pànic, tremolors i convulsions. La inhalació profunda del
porro, en particular, pot provocar neumomediastí i neumo-
tòrax. Més enllà de com es clasifiqui la intoxicació d’una nit
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determinada, un símptoma habitual n’és la crisi de pànic,
que es relaciona amb la possibilitat de desenvolupar al·luci-
nacions i símptomes psicòtis. És a dir, qui digui que fumar
un porro o dos en una nit de festa no és res, menteix, no sé
si interessadament o per pura i perillosa ignorància.

Si per accident un fiet s’empassa un tros de haixix, és a dir,
la substància del porro, que en diuen xocolate perquè ho
sembla, pot presentar un grau variable de pèrdua de la cons-
ciència, dilatació de les pupil·les, manca de forces, disminu-
ció del parpelleig, i convulsions.

No veig que a Menorca es facin prou campanyes de infor-
mació sobre els perills de les drogues de consum ocasional,
festiu, en dies com la Nit de Cap d’Any i similars. Ni als met-
ges ens envien informació oficial sobre la magnitud del pro-
blema. Sigui com sigui, la família i els centres educatius són
les principals institucions que han de vetllar per la salut in-
fantojuvenil, i en aquest context el tema de la droga ocasio-
nal i barata (tabac, alcohol, porros i pastilles) hauria de ser
tema de la taula familiar, i assignatura obligatòria.

L’experiència de mirar cent anys cap al darrere acaba de de-
mostrar que el narcotràfic no és cosa nova ni és cosa dels
països pobres, sinó que va ser negoci d’una potència supo-
sadament civilitzada i culta. L’experiència demostra també
que les coses no han canviat gaire perquè el narcotràfic con-
tinua, i troba recolzament en la falta d’informació, i en la
desinformació deliberada i interessada. Cal parar atenció a
la informació que circula al carrer. I mentre em pregunto
què n’hi ha de nou per al 2007, convido a despertar i
esbrinar què passa al carrer més enllà de la canto-
nada... I us desitjo un bon dos mil set.-

· · ·

DIMECRES 10 DE GENER DE 2007

Estimular és millor que desestimular

Dimarts passat, Última Hora Menorca publicava un seguit
de dibuixos infantils que em resulten sospitosos i polèmics.
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Més polèmics encara són els premis que van rebre: són pre-
mis que contradiuen la feina silenciosa i quotidiana, afec-
tiva i efectiva, dels pares i mares que estimulen els fills per
tal que s’orientin cap a la banda que consideren la correcta,
que estimulen els fills per tal que facin això que els convé i
no facin això que no els convé. L’estímul és una de les bases
de l’educació infantil.

Segons s’hi explica, el Parlament acaba d’editar un calendari
que ha estat il·lustrat amb els dibuixos que van guanyar el III
Concurs de Dibuix Un Parlament per a Tots. Hi ha quatre
dibuixos menorquins al calendari. Tots quatre són obra fe-
menina, els van fer Gemma, Clara, Paula i Marina; suposo
que l’absència masculina és pura coincidència però, això no
obstant, el fet crida l’atenció. Més em crida l’atenció que els
dibuixos semblen impregnats d’un esperit polític que no és
habitual entre les alumnes de primària. Veig aquest esperit
amagat en el text que incorporen els dibuixos; aquí és un
text que reclama un Parlament transparent, allà és un text
que presenta el Parlament com el timó d’un vaixell balear...
Pensava que la impregnació política de l’educació escolar era
cosa del passat.

També em crida l’atenció el poc respecte que es va tenir en-
vers els dibuixos. Tots quatre han estat violentats en la prò-
pia i llegítima integritat perquè duen dos afegitons a la part
inferior. Un afegitó és un rectangle bicolor que envaeix el di-
buix i que, suposo, conté informació relativa al dibuix i que,
suposo, es podria haver inserit a fora, i no pas a dins. L’altre
afegitó sembla un segell, que de gairell és a la cantonada
dreta de cada dibuix: fa l’efecte que busca de disminuir l’es-
perit artístic del dibuix per afegir-li un valor administratiu,
burocràtic. Al de la Marina el poc respecte per l’obra infan-
til arriba al màxim: rectangle i segell es superposen, i d’a-
questa manera el rectangle ensorra una part del segell i tots
dos ensorren una part del dibuix. Cal tenir present que un
dibuix és propietat intel·lectual de l’autor, tingui l’edat que
tingui, i que ningú pot ficar-s’hi sense permís.

Però encara no hem arribat al més calent, els premis. La
guanyadora del concurs, Gemma, rep una Play Station i una
bicicleta, el seu professor rep una MP3, l’escola rep un ordi-

ESCRITS A MENORCA ·  124



nador. En la categoria Menorca, Clara rep una altra bicicleta,
Paula una càmera digital, i Marina una Game Boy. Són pre-
mis del tot desencertats. Gemma, Clara, Paula i Marina van
demostrar sensibilitat i habilitat per al dibuix, que és art.
Però en comptes de rebre un premi artístic que les estimuli
a aprofundir, a perfeccionar aquesta manifestació artística,
reben objectes que desestimulen l’habilitat manual, que no
deixen espai per perfeccionar l’habilitat artística que van de-
mostrar en guanyar un concurs de dibuix. Premiar el dibuix
d’una fieta de sisè de primaria amb una Play Station o una
Game Boy em sembla tan ridícul com premiar un professor
de dibuix amb una MP3. Si algú té una habilitat, cal estimu-
lar-lo perquè desenvolupi aquesta habilitat i la dugui fins el
nivell més alt que sigui possible. Hauria estat més oportú
premiar les fietes amb material de dibuix de qualitat supe-
rior, o pagar-los un curs de dibuix, per exemple, en comptes
de donar-li eines per tal que abandonin la dèria per dibuixar.
És necessari estimular els fiets i les fietes perquè facin coses
bones, que per a les dolentes no cal cap estímul.

Em permeto d’il·lustrar aquestes línies amb un dibuix que és
un document extraordinari, que demostra fins a quin punt
és important el que un fiet dibuixa. L’any 1992, temps dels
Jocs Olímpics de Barcelona, vaig demanar-li a un pacient,
un fiet de deu anys, que em faci un dibuix, el que volgués.

Va dibuixar el que
veieu: un Cobi (la
mascota dels Jocs)
sense peus, a la part
inferior del dibuix. I
ocupant tota la resta
de l’espai disponible
va escriure les lletres
LLA, sigles que signi-
fiquen leucèmia lin-
foblàstica aguda.

Efectivament, el fiet tenia leucèmia. I la leucèmia, segons es
veu al dibuix, és una cosa molt grossa que té a sobre, i l’està
enfonsant. Les lletres LLA enfonsen, ensorren el Cobi. És fàcil
adonar-se que aquell fiet volia dir molta cosa amb aquest di-
buix, coses que no era capaç de dir amb paraules. Tal vegada
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volia dir que sentia com la malaltia l’estava ensorrant, l’en-
fonsava més enllà del dibuix, és a dir, de l’espai vital, més
enllà de la vida. Va superar la leucèmia, però poc després va
desenvolupar un càncer d’os de malignitat terrible. Estic
segur que ningú s’atreviria a posar-li a aquest dibuix una
rectangle o un segell per tal que faci més bonic, ni que ningú
premiaria aquest dibuix amb una Play. Tan de bo els Reis
hagin estat més generosos, i més savis, que el Parlament.-

· · ·

DIMECRES 17 DE GENER, DIADA DEL POBLE DE MENORCA

Signes i símptomes per a un gran dia

Semiologia, en medicina, és la ciència que estudia els signes
clínics i els símptomes. Hi ha una altra semiologia, la que
estudia els signes i els símptomes d’una societat, d’una co-
munitat, d’una cultura. Un conjunt de signes i de símpto-
mes és una síndrome, i n’hi ha moltes a la medicina, i també
n’hi ha a les societats on vivim. Signes, símptomes i síndro-
mes permeten identificar les condicions patològiques, és a
dir, les malalties. I també permeten identificar les condi-
cions normals: les que tothom reconeix com a normals i les
que semblen anormals perquè es troben a les bandes extre-
mes del ventall de possibilitats.

Altra mena de signes, símptomes i síndromes permeten co-
nèixer la identitat d’un poble, i la Diada del Poble de Me-
norca ho demostra perquè la comunitat manifesta un seguit
de signes i símptomes propis. També permeten conèixer la
identitat dels membres que constitueixen la comunitat, ja
sigui perquè van nàixer al si d’aquesta comunitat, o perquè
la van adoptar voluntàriament.

Per a la comunitat té més valor l’individu que arriba i s’hi
instal·la que l’individu que hi va nàixer. Perquè el que ha
nascut al si de la comunitat no té més alternativa que ser-hi,
no té tant de mèrit. En canvi, qui arriba i mira, i tasta, i s’hi
queda, és que ha fet una tria, una selecció, ha escollit, i s’ha
quedat amb aquesta comunitat en comptes de quedar-se
amb la del costat. L’ha escollida entre d’altres, s’estima més
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aquesta gent que no pas la de més enllà, prefereix viure aquí
que viure allà. És un distinció, una deferència. L’actitud de
l’individu que arriba i es queda és un signe que fa els honors
a la comunitat, i la comunitat ha de fer els honors als nou-
vinguts, siguin del color que siguin, perquè tots som el Poble
de Menorca, perquè la Diada és de tots.

Però si aquell individu se’n va després d’haver-hi estat, això
és un símptoma que indica que la comunitat necessita revi-
sar la capacitat que té d’obrir-se al món, de viure en un con-
text de comunitats que es relacionen mútuament per tal de
sobreviure. És necessari tenir capacitat d’acollida, i capaci-
tat per retenir. És necessari tenir braços prou llargs per tal
que permetin abraçar totes les persones que busquin l’abra-
çada menorquina. És necessari admetre que la vida és un tot
continu, i no pas un seguit de temporades vives que alter-
nen amb temporades mortes; aquesta alternança és un
símptoma que, amb d’altres, constitueix una síndrome que
cal reconèixer per posar-li remei.

L’ortodòxia de la semiologia mèdica explica que signe i
símptoma no és el mateix. Símptoma és allò que sent la prò-
pia persona, i en són exemples el mal de cap, l’angoixa, la
pèrdua auditiva o visual. Signe és això que percep l’obser-
vador, però molts signes són alhora símptomes: icterícia,
pèrdua de pes, taquicàrdia. La ciència moderna simplifica
aquesta qüestió i no s’hi capfica perquè troba que no té
transcendència. Tampoc no té transcendència la distinció
entre signe i símptoma al si d’una comunitat. El poble, la co-
munitat, pot patir angoixa, impotència, solitud; pot mani-
festar una injustícia mitjançant una manifestació, pot
guanyar o perdre membres, pot organitzar una festa, etc., i
és igual si se’n diu signe o símptoma.

Habitualment és relaciona un signe, un símptoma o una sín-
drome amb una malaltia: correcte. Però també poden indi-
car una condició saludable. La febre és un signe clínic i
alhora un símptoma que indica una malaltia o, com a
mínim, una situació anormal. El fet de mantenir-se assegut
de manera estable un bebè de set mesos és un signe de salut,
i si vol el biberó és un símptoma de salut. I són signes o
símptomes de salut d’una comunitat la democràcia, la justí-
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cia social, la capacitat d’adaptació, l’accés a l’habitatge, la in-
tegració, etc.

Si la comunitat necessita professionals de la salut per inter-
pretar la condició patològica o la condició normal dels mem-
bres que la formen, igualment necessita professionals amb
capacitat per descobrir i interpretar els signes i els símpto-
mes que indiquen la condició saludable o ma-
laltissa d’una comunitat. Per exemple, la
menorquina. Identificar signes i símptomes, i
agrupar-los en síndromes és el primer pas; el
segon és possar-hi remei. Però no funciona el
remei que no es fonamenta en el procés previ
d’identificació de signes i símptomes. I això val
per a la salut de les persones i per a la salut de
la comunitat.

La Diada del Poble de Menorca és una oportu-
nitat adient per reflexionar sobre el poble de
Menorca. Cal preguntar-se si són prou llargs el
braços que ofereix als nouvinguts policromà-
tics, i si són iguals de llarg els braços que ofe-
reix per al dia de festa, i fer la foto, que per a un
dia feiner qualsevol. I per tal que aquest espai
del periòdic no s’aparti de l’esperit habitual que
el fonamenta i el dona sentit, i el manté il·lu-
sionat, queda il·lustrat amb la foto d’un bebè.
Està submergit en un ambient de poca nitidesa.
Que cadascú es pregunti si és el fiet qui té poca
nitidesa, o si són els ulls de l’observador, que no
hi veuen prou clar el que hi ha al voltant.-

· · ·

DIMECRES 24 DE GENER DE 2007

L’ús responsable

Elena Salgado, màxima autoritat del Ministeri de Sanitat i
Consum, m’escriu una carta (a mi, i a molts més) per pre-
sentar-nos la campanya sobre l’ús responsable dels antibiò-
tics. Bona idea, perquè dels antibiòtics cal fer un ús
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responsable. Però tal vegada la ministra no sap que a Me-
norca ja se’n fa un ús responsable, dels antibiòtics. Aquí to-
thom sap que els antibiòtics només són útils per al
tractament d’una infecció bacteriana, i no pas per a una in-
fecció vírica com ara la grip, un constipat o els quadres ca-
tarrals. Tothom sap que no s’han de prendre sense una
justificació mèdica, i que cal respectar la durada del tracta-
ment i la dosi que pertoqui. Perquè l’ús inadequat dels anti-
biòtics afavoreix l’aparició de bacteris resistents i, en
conseqüència, d’infeccions bacterianes més perilloses
i de tractament més difícil. Això és cosa seriosa, i cal
parar-hi atenció.

Ja fa temps que la ciència observa amb preocupació que hi
ha bacteris que desenvolupen resistència envers els antibiò-
tics d’ús habitual, i que aquest fet obliga a prescriure dosis
més altes del mateix antibiòtic, o un altre de més potent, per
tal de controlar una infecció bacteriana que abans es con-
trolava només amb penicil·lina. La carta de la ministra Sal-
gado també presenta un informe, elaborat per institucions
prestigioses com ara l’Associació Espanyola de Pediatria
d’Atenció Primària, segons el qual la població més suscepti-
ble a rebre antibiòtics de manera inadequada és la infantil,
en particular els menors de cinc anys.

Indica també que Espanya és, després de França, el país eu-
ropeu que consumeix més antibiòtics, i no precisament dels
més senzills. Fóra bo de recordar que els antibiòtics són un
dels dos invents més transcendentals que ha fet la humani-
tat durant les últimes centúries; l’altre són les vacunes. I fóra
bo de recordar també que els primers antibiòtics van ser les
sulfonamides, que són dels anys vint, però que no van tenir
gaire difusió perquè no havia constància de l’extraordinari
poder curatiu d’aquestes substàncies. Més de dues dècades
més tard, durant la Segona Guerra Mundial, l’ús massiu de
la penicil·lina, descoberta poc abans, va obrir una nova etapa
en la història de la salut humana.

Conservo com un tresor un llibre de pediatria publicat el
1929. Al capítol de la pneumònia provocada pel pneumococ,
explica que la malaltia és tan greu que provoca la mort de la
meitat dels pacients, després de dies i dies de patiment i de

ESCRITS A MENORCA ·  129



febres altíssimes; i que l’altra meitat es cura de la malaltia,
però tot passant igualment pel patiment i la febrada de dies
i dies. En aquella època no havia antibiòtics, ni paracetamol
ni ibuprofen. El llibre explica el tractament que havien de
rebre aquells fiets, i explica també que podien arribar al punt
en el qual tan sols calia acompanyar el pacient en la seva
agonia, mantenir-lo abrigat però a l’aire lliure, i aplicar-li
compreses d’aigua freda al cap. Actualment, la pneumònia
pel pneumococ guareix en general amb set o deu dies de
tractament. Hi ha una vacuna contra el pneumococ, i anti-
biòtics efectius contra aquest bacteri. Ens n’hem d’aprofitar,
ja que hem tingut molta sort d’haver nascut ara i aquí, però
no hem de fer malbé allò que salva una vida. Els antibiòtics
no fan mal, no deixen el fiet sense defenses, ni li lleven les
ganes de jugar o de menjar, a condició que se’n faci un
ús responsable. Cal tenir-li por a la malaltia, i no pas
al remei que la cura.

En llegir el fulletó de la campanya sobre l’ús responsable
dels antibiòtics (n’hi per aquí i per allà), hom té la sensació
que busquen de fer recaure la responsabilitat del mal ús
sobre l’usuari. El text fa una oloreta de voler culpabilitzar el
pacient sobre el problema de les resistències bacterianes, fa
l’efecte que se’n vulgui traslladar la responsabilitat cap a la
banda dels pacients. Efectivament, en lloc força visible el fu-
lletó recomana que «No pidas antibióticos a tu médico» i
que «No tomes ningún antibiótico sin receta médica». Dei-
xant de banda l’urticant tema de l’idioma de la campanya,
un castellà imperfecte i gairebé amenaçant, sàpiga la minis-
tra Salgado i els artífexs de la campanya, que la responsabi-
litat sobre el mal ús dels antibiòtics recau, abans que res, en
el sistema sanitari. Que permet que una visita mèdica tingui
una durada prevista de set minuts i mig, o de cinc minuts, o
encara menys, segons on i quan es consideri. I que aconse-
guir una visita mèdica és més difícil i necessita més temps
que automedicar-se o buscar la indicació del farmacèutic.
Qui s’equivoca no és tant el pacient, sinó un sistema que no
el considera individualment sinó col·lectivament. I no es pot
culpabilitzar la persona que s’equivoca perquè no en sap, i es
veu forçada a l’automedicació.-

· · ·
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DIMARTS 30 DE GENER DE 2007

L’amor incomprensible

Magda va matar els seus sis fills, una nit d’abril. Ho va fer
amb molta cura, amb un amor maternal impossible d’en-
tendre. Sense cap odi, amb tot de serenor, amb la certesa
d’una mort ràpida, segura i indolora. Tot calculat, tot con-
trolat, premeditadament, assossegadament, sense les pres-
ses i les angúnies que campejaven pels voltants, per
estalviar-los tot patiment en el futur immediat, per estalviar-
los un futur incert. Va mirar d’estalviar-los els patiments
propis de la mort. El procediment va resultar ràpid i efectiu
amb cinc dels fills, però la fieta més gran, Helga, es va resis-
tir, tal vegada se n’adonava, i van haver d’agafar-la, i obrir-
li la boca, i després esperar els minuts llarguíssims però
alhora brevíssims que la separaven de la mort. Van trobar
els cadàvers tres dies després, cadascú al seu llit, semblaven
adormits, ben abrigats per no passar fred, les galtes verme-
lloses, només la fieta gran, que tenia excoriacions a la cara.
La guerra estava a punt d’acabar.

Sovintegen els exemples, en temps de catàstrofes i particu-
larment en temps de guerra, que demostren que l’amor ma-
ternal és més fort que l’amor a la vida. Però hi ha un punt en
l’escala de l’amor maternal, un punt extrem, un punt sense
tornada, en el qual l’amor maternal es fa incomprensible.
Agafa una força insospitada i fa allò que ningú faria si la si-
tuació no fos extrema. I tinc la sensació, visceral, que
aquesta força extrema que demostra tenir l’amor maternal
en situacions extremes és biologia pura: no depèn del racio-
cini ni de la voluntat, o potser depèn d’un raciocini o una vo-
luntat estrictament instintius. Tinc la sensació que hi ha una
força desconeguda, poderosa com cap altra, amagada a la
mirada que una mare reserva només per al fill, amagada
entre les mans que poden calmar la plor més desconsolada.

El cas de Magda és incomprensible. Magda era la dona de
Joseph Goebbels, Ministre de Propaganda i Informació del
regim nazi. Tenien sis fills: Helga, Hilde, Helmut, Holde,
Hedda i Heide; no és casualitat que el nom de tots sis co-
mencin amb la mateixa lletra amb què comença el cognom
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Hitler. Cinc anys tenia la menor, dotze la major, quan es van
instal·lar, amb el papa i la mama, al búnquer on ja estava
instal·lat el Führer. Joseph i Magda van programar la mort
dels fills, el Führer hi estava d’acord. De primer, amb l’ex-
cusa de donar-los una vacuna, un metge de les SS va injectar
una dosi de morfina a cada fiet per tal d’adormir-los. En aca-
bar, però, aquest metge va advertir Magda que no podria su-
portar el continuar amb el procediment d’enverinar els fiets
mentre dormien. Llavors Magda, amb l’ajuda del metge per-
sonal de Hitler, va introduir-los una càpsula de cianur a la
boca, entre els queixals, i va fer la pressió necessària perquè
la càpsula es trenqués i deixés anar la dosi d’aquest verí. Una
mort suau, sense adonar-se’n. Magda els va treure la vida
d’una manera maternal, però del tot incomprensible. S’esti-
mava més matar-los amb la pròpia mà que arriscar-se a vés
a saber què, perquè l’Exèrcit Roig ja feia dies que envaïa Ber-
lín, i no trigaria gaire a trobar el búnquer. Minuts després,
Joseph i Magda van suïcidar-se: al mateix temps que
trencaven entre les dents una càpsula de cianur, es
van disparar un tret.

La setmana passada, divendres, es va commemorar l’Holo-
caust. Goebbels, mitjançant el Ministeri que dirigia, va pro-
moure l’odi envers els jueus, i aquest odi incomprensible
fonamenta els fets igualment incomprensibles que omplen
les pàgines de l’Holocaust. Hi van morir uns sis milions de
jueus. I encara que la magnitud d’aquesta xifra la fa inqües-
tionable, és bo de recordar que a la Segona Guerra Mundial
van morir prop de cinquanta-cinc milions de persones. Les
comparacions són odioses, ja ho sé, però són inevitables.

A més d’inevitables, les comparacions són necessàries avui,
a més de cinquanta anys de la Segona Guerra Mundial i de
l’Holocaust. Em permetré tan sols un exemple. Al camp
d’extermini d’Auschwitz, entre el 14 de juny de 1940 (quan
van entrar els primers presoners, que eren polonesos) i el 27
de gener de 1945 (quan van alliberar el camp), van morir poc
més d’un milió d’homes, dones i fiets. Han estat quatre anys,
set mesos i tretze dies d’horror. Però d’ençà de llavors, molt
més d’un milió d’homes, dones i fiets moren cada quatre
anys, set mesos i tretze dies a causa de la pobresa i les ma-
lalties que s’hi relacionen. I en nom d’aquestes persones, de
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poder adquisitiu i color de pell força diferents,
ningú en fa cada any un homenatge. Les com-
paracions són odioses, ja ho sé, però són inevi-
tables. Tal vegada seria més prudent que deixi
les comparacions i em limiti a fer una reflexió
tendra sobre l’amor de mare. Però no puc, sóc
massa visceral. I il·lustro aquestes línies amb
una foto que no és de la Segona Guerra Mun-
dial ni de l’Holocaust: és de la guerra del Viet-
nam. Miro el fiet que el soldat acaba de recollir
del terra, segurament la mare ja era morta. I
em pregunto si està viu, o si està mort. Tinc la
il·lusió, visceral, que està viu.-

· · ·

DIMECRES 7 DE FEBRER DE 2007

La càrrega d’una espelma

Acabo de bufar una espelma, i l’he apagada. Abans era en-
cesa, és clar. Tinc dos motius per encendre i apagar una es-
pelma. El primer, he fet anys: cada any bufo una espelma, i
apago un any. El segon motiu és més interessant: aquest és
l’article que fa cinquanta, a Última Hora Menorca. Déu n’hi
do... És la vida, i aquestes són coses de la vida, són coses de
la caparruda dèria de anar a poc a poc però sense interrup-
cions, de buscar la formalitat de la rutina, de mirar d’acom-
plir les expectatives. Són coses de la caparruda dèria de
buscar que les coses no tan sols estiguin fetes, sinó que a més
estiguin ben fetes, i quan estan ben fetes cal preguntar-se de
quina manera es poden millorar. El que avui està ben fet,
demà ja no ho estarà, simplement perquè ha començat a
passar-se de moda, ha començat a perdre actualitat, ha co-
mençat a fer olor de naftalina. I no és bo de fer olor de nafa-
talina. Cal ventilar-se força, per evitar les olors de naftalina,
de pixum, de resclosit.

Deia que aquest article és el que fa cinquanta, i amb orgull
vaig encendre una espelma, i la vaig apagar amb il·lusió.
Però igualment és una altra espelma que s’apaga, no ho puc
amagar. Ni tampoc convé, això d’amagar el que és evident.
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Aquesta columna, que no s’amaga de les crítiques ni amaga
el seu esperit crític, tot dos necessaris per evitar que ningú
s’adormisqui, va nàixer i s’ha fet grossa amb un denomina-
dor comú: la infància, mirada des d’un punt de vista o des
d’un altre, la infància d’avui i la infància d’ahir, la infància
d’allà i la infància d’aquí.

Sobre la infància d’aquí, hi ha un fiet que ara és d’avui al ma-
teix temps que és d’ahir. És el fiet que va morir fa poc, víc-
tima d’una programació que només havia previst per a ell
un present breu, i totalment infantil. La vida (o la mort, o la
malaltia, o la planeta, o el programa que tenia escrit, ines-
borrable, a totes les cèl·lules) va estalviar-li tot el que no és
estrictament infància. Encara que és difícil, cal admetre una
vida que no evoluciona, la vida d’un fiet que sempre serà
petit. Perquè en marxar va aturar el temps, i serà petit per
sempre més. Poques espelmes va tenir oportunitat d’apagar.
I ara és bó d’esbrinar quin misteri, quines ensenyan-
ces amaga l’última espelma, aquella que, tot i apa-
gada, brilla encesa.

Hi ha, efectivament, una espelma que apagada brilla encesa.
Il·lumina un camí. És el camí del present, i el present és un
concepte que es fa màxim a la vida infantil. A la infància tot
és present: qui vol el biberó, el vol ara mateix, no s’espera
fins més tard; qui vol jugar, vol jugar ara i no pas més tard;
qui vol el bes de bona nit el necessita ara, perquè demà ja no
serà igual. La infància vol viure un present que no s’acaba,
viu un present que no considera el futur; som els adults que
mirem de dibuixar el futur del present infantil.

L’espelma que brilla apagada està dient això, que un fiet no
espera: doneu-li ara el bes i l’abraçada que espera, agafeu-lo
ara, perquè no sabeu segur si demà el podreu agafar. Can-
teu-li una cançò, bressoleu-lo als braçs, infinitament. Expli-
queu-li contes de final feliç, perquè ningú us garanteix un
final feliç per a demà. La infància és una espelma encesa,
que alhora encen una espelma cada dia, i cada dia la apaga.
Jugueu amb el fiet que teniu a casa, avui, perquè demà el joc
farà olor de naftalina, i fareu el ridícul. Jugueu ara, perquè
si el joc no espera, menys espera el petit jugador, i el que no
s’ha jugat avui, demà ja no tindrà tanta gràcia. Tanta vida i
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tanta cosa és tal vegada una càrrega, però la càrrega per no
haver fet allò que demanava, quan ho demanava, és força
més pesada, i no troba consol.

A casa nostra hi ha una altra mena de càrrega, òbviament
diferent: la càrrega de la motxilla. Divendres vaig tenir l’o-
portunitat de veure com és de pesada la motxilla que molts
duen a escola, i quanta raó tenen els pares, que a metges i
mestres manifiesten preocupació per tant de pes. Vaig pesar
la motxilla i la senyoreta que la duia: sis quilos de motxilla i
quaranta quilos de persona. Per tant, cada dia duu a escola
una càrrega el pes de la qual equival al 15% del seu pes cor-
poral. Amb la mateixa proporció, un professor duria un pes
de 10,5 k si tingués un pes de 70, que és un pes estàndard. I
si a escola hi hagués un professor o una professora particu-
larment corpulent, diguem-ne de 90 quilos, el pes seria de
13,5 k. I em sembla que cap docent duu cada dia una motxi-
lla amb més de deu quilos de material escolar. En aquest
context i amb aquests arguments, resulta incomprensible
que qui no duu gaire càrrega per ensenyar, obligui a dur una
bona càrrega als que hi van per aprendre. No parli de cà-
rrega qui no dugi gaire càrrega, ni moral ni física, ni profes-
sional. I en comptes de parlar-ne, que faci alguna cosa.-

· · ·

DIMECRES 14 DE FEBRER DE 2007

Dies de càncer i d’estrelles

Febrer és temps de càncer: el 4 de febrer és el Dia Interna-
cional del Càncer. L’efemèride va passar discreta, no va cri-
dar gaire l’atenció. Intento d’entendre com és que el càncer
no té tant de ressò a l’opinió pública i als mitjans de comu-
nicació com ara la hipotètica grip de Ronaldinho o el tren-
cament d’un dels lligaments encreuats del genoll de vés a
saber quina altra superestrella del futbol. La clau per enten-
dre aquesta qüestió tal vegada rau en el fet que les persones
que tenen càncer són persones, i aquells són superestrelles;
i en el fet que les persones vivim aquí i som accessibles, i les
superestrelles són inaccessibles perquè viuen en les altures,
i tenen poc de contacte amb la realitat quotidiana.
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Més càncer té febrer: el 15 de febrer és el Dia Internacional
del Fiet amb Càncer. El càncer infantil és una realitat difícil
d’agafar: provoca un cert rebuig només d’anomenar-la. Però
és una realitat inexcusable, fins i tot per a Menorca, on hi ha
fiets amb càncer, on n’hi ha hagut. El càncer afecta prop de
deu infants per cada cent mil menors de 15 anys, i encara
que rebin la millor atenció, aproximadament un de cada tres
mor a causa de la inexorable progressió de la malaltia o a
causa de les complicacions. Dels que sobreviuen, n’hi ha que
recauen, i la possibilitat de sobreviure a la recaiguda és pe-
tita, però encara més petita és la possibilitat de sobreviure
que té el fiet que, temps després de patir una forma de
càncer, en desenvolupa una altra, i aquest fet és cada
cop més habitual.

La forma de càncer més freqüent a la infància és la leucè-
mia, una malaltia que presenta variacions quant al grau de
malignitat, però totes les leucèmies són malignes. El tracta-
ment es basa en la quimioteràpia, i encara que no es pot par-
lar de curació definitiva en malalties oncològiques de la
infància, s’aconsegueix en general que tres de cada quatre
pacients superin la leucèmia sense seqüeles i es mantinguin
lliures de malaltia durant un temps llarg. Els tractaments de
quimioteràpia contra el càncer són protocols de tractament,
és a dir, un conjunt d’indicacions precises quant a les dro-
gues antitumorals que s’han d’administrar, quant a les dosis,
quant a la forma d’administració, quant a la durada del trac-
tament, quant a què fer en cas de complicacions o recaiguda,
etc. Un protocol de tractament és el resultat d’investigacions
de gran abast fetes per un conjunt d’hospitals del nivell més
alt; l’objectiu del protocol és oferir-li al pacient la millor al-
ternativa de tractament, visqui on visqui. D’aquesta manera,
cada pacient podrà rebre el millor tractament per a la situa-
ció que presenti sense que calgui la presència de l’especia-
lista que hagi dissenyat el protocol.

Sobre els fiets amb càncer, hi ha un llibre extraordinari a la
Biblioteca Pública de Ciutadella. És diu El futur existeix.
Més que informació científica, el llibre té fotografies, i no
són científiques sinó humanes. Aneu-hi, i doneu-li con cop
d’ull, i veureu com és el ritme del cor que batega en un cos
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malalt, i veureu com és de valuosa la vida infantil, i veureu
que el joc infantil és fins i tot més poderós que la vida. Veu-
reu que el futur existeix perquè acaba de començar, perquè
torna a començar a cada moment. I veureu que no és qües-
tió de superestrelles, sinó de moltes estrelletes petites que
sàpiguen il·luminar el cercle mínim que cadascú tingui entre
mans. Per tant, no em vinguin amb la promesa d’un banquet
al qual no crec que em convidin; el que es necessita és la re-
alitat de la taula quotidiana, i amb una bona macarronada
n’hi haurà prou.

Encara més càncer té febrer: el dijous 8 de febrer es va anun-
ciar que «Menorca encuentra oncólogo: un reconocido es-
pecialista coordinará un servicio integral». No en tinc més
informació que la periodística. La notícia ha estat rebuda
amb aplaudiments, amb alegria i satisfacció, amb esperan-
ces, amb la sensació que tot això de les mobilitzacions ha
servit per alguna cosa. Però no. No puc amb la pròpia viru-
lència visceral, amb l’esperit recargolat i laberíntic, recalci-
trant, amb el qual vaig per la vida. I em deixo caure en la
temptació de reflexionar sobre què és el que necessita real-
ment la sanitat menorquina. Si necessita això que fa bonic
però és inaccessible, o això que no fa tant de bonic però el
tenim a l’abast de la mà. Si el currículum llarg, i ple de pa-
raules en anglès, o el currículum senzillet que ratlla en pla.
Si una consulta plena de títols, diplomes i certificacions, o
una consulta oberta. Si la superestrella que fa promesa de
salvar la humanitat, o l’estrelleta capaç d’indicar el tracta-
ment que l’indiquin des de fora, i de solucionar una situació
quan l’avió ja hagi sortit. Si una superestrella que no escolta
ningú perquè viu a les altures, o el llumet que tingui la pa-
ciència i el quart d’hora que necessita algú per explicar què
és el que li preocupa.-

· · ·

DIMARTS 20 DE FEBRER DE 2007

Carnaval a l’hospital

Carnaval, o carnestoltes, és temps de joc i disfressa, és temps
de festa. La festa és pagana per definició, i ha perdut el valor
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que tenia originàriament, que era el de permetre un temps
de disbauxa abans d’entrar en el rigor del temps quaresmal.
Ara ni carnestoltes és temps de gaire disbauxa ni Quaresma
és temps de gaire ascetisme. Crec que la idea de disfressar-
se era per afavorir els excessos de la disbauxa, o per donar
excusa per fer cosa amb qui no es podia fer. Les disfresses a
l’hospital, en canvi, no busquen l’anonimat que permet fer
això que no es pot fer a cara descoberta. Són disfresses mí-
nimes, perquè la imaginació infantil, poderosa, farà que el
mínim sigui màxim, que un capell
de quiròfan sigui barret de pirata,
tal el que mostra la foto que il·lus-
tra aquestes línies.

El fotògraf va trobar un pirata que
amb caire de gran senyor de la mar
es passejava pels passadissos de
l’Hospital de Sant Pau, a Barce-
lona. Somreia i mirava una mica de gairell. Havia deixat la
nau, buscava la sala de jocs de l’hospital perquè estava con-
vidat a la gran festa del carnaval, festa que a l’hospital no
respecta el calendari, la infància no sap res de calendaris.
Abans de desembarcar, però, el pirata va passar pel vestuari.

Una infermera infinita, sense temps, anònima, desinteres-
sada, valuosa, misericorde i sàvia, li va treure el sèrum que
el pirata duia inserit a una cànula, a la mà, va fer el que s’ha
de fer per mantenir la permeabilitat de la cànula, inserida a
una vena de la mà, i va embolicar la mà i la cànula amb les
benes que pertoquen, i d’aquesta manera va alliberar el fiet
malalt de la presó del sèrum, i el va convertir en un pirata
lliure, encara que només per una estona. Va pintar-li la cara,
li va dir que era un pirata de màxima ferotgia, li va regalar
un capell de quiròfan, va posar-li un pijama més abrigat, i el
va llançar, passadissos avall, cap a la sala de jocs de l’hospi-
tal, amb la delicada missió de jugar-hi fins l’hora fatídica a
la qual havia de tornar a l’habitació per tal que el sèrum tor-
nés al seu lloc. No sé qui va ser més feliç, si el fiet que va
viure una experiència inoblidable com a pirata, o la infer-
mera que va llançar-lo a la mar.
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Encara que la pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona és relativament petita, l’hospital té una
sala de jocs per als fiets ingressats. Hi ha un grup de volun-
taris que saben com jugar amb un fiet ingressat, saben jugar
amb un pirata que té una mà embenada, coneixen els jocs
que cal jugar amb un fiet que viu en una cadira de rodes. Es
diu que els metges de pediatria de l’hospital, en escriure les
indicacions mèdiques per a cada pacient, indiquen també si
el fiet pot anar a la sala de jocs, i si es que sí, quines aten-
cions necessita, amb què han de tenir una cura especials els
monitors. I el monitors saben què fer, i s’inventen festes de
carnaval quan no és carnaval, i reben els Reis Mags
cada dos o tres mesos perquè és temps de Nadal amb
massa freqüència.

Un dia van venir els bombers, i duien uniformes de bomber
i mànigues de bomber, seriosos com són els bombers, i
ningú sabia qui era bomber de veritat i qui ho era de joguina,
i el grapat de fiets que aquell dia havien estat convidats a la
sala de jocs van sortir al carrer perquè havien d’apagar un
incendi, i van pujar al camió dels bombers, i sonava la si-
rena, i al barri tothom hi mirava però ningú sabia què pas-
sava, i els bombers i els bomberets van arribar al lloc de
l’incendi. Però, ai!, ja s’havia apagat. De tornada cantaven
una cançó de bombers, i van menjar pastís de bomber, i
aquella nit van somiar somnis de bombers, els que uns dies
abans havien somiat somnis de pirata. I un altre dia va venir
un policia que deia que havia perdut el ca, i ben grossa la
van haver de muntar per buscar-lo, i al final no el van trobar
perquè, segons sembla, es va escapar per un camí força mis-
teriós. Perquè el joc és curatiu tant com ho són els antibiò-
tics. Deixeu lliure la imaginació d’un fiet, no la fermeu amb
jocs que ja estan fets, amb disfresses que s’assemblen massa
a l’original. El joc infantil és gairebé tot imaginació.

Confio que el nou hospital de Menorca tindrà sala de jocs.
Els bons hospitals en tenen, i n’estan molt orgullosos, per-
què tant és motiu d’orgull la tecnologia més puntera com la
sensibilitat humana del personal. L’hospital de Menorca ne-
cessita tecnologia puntera, i una sala de jocs per als infants
ingressats. Vigileu, senyors arquitectes i senyors de la gestió
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sanitària, per tal que la part humana estigui tan present al
nou hospital com la part material. Perquè només una petita
part dels fiets ingressats necessiten tecnologia per a diag-
nòstic i tractament, però tots necessiten el somriure, el joc,
l’alegria, encara que sigui al bell mig de l’adversitat.-

· · ·

DIMARTS 27 DE FEBRER DE 2007

Sang de cavall a l’hospital

Segons mostrava dissabte un altre periòdic en foto de pri-
mera plana, els cavalls van tenir força protagonisme a l’acte
d’inauguració del nou hospital de Menorca. Més protago-
nisme, de fet, que alguns metges de l’assistència primària,
que no hem estat convidats a la cerimònia, tal vegada perquè
no som cavalls, o perquè havíem de fer feina a l’ambulatori,
o perquè ja no fem cara de bon fiet a canvi de la bereneta.
Suposo que la presència dels èquids a l’acte, lluny de tenir
una finalitat estrictament estètica, buscava recordar a la
concurrència que la sang equina va salvar la vida de
molts fiets, i que encara salva vides infantils. La dif-
tèria n’és un exemple.

La diftèria és una malaltia molt greu. Es transmet de per-
sona a persona a través de l’aire, i tant la pot transmetre el
fiet malalt com la persona que és portadora del bacteri però
que no pateix la malaltia. I emmalalteix qui no estigui vacu-
nat: la malaltia es difon amb rapidesa entre les persones no
vacunades. Dins l’organisme, el bacteri produeix una toxina,
i és aquesta toxina la que provoca símptomes terribles. La
toxina diftèrica circula pel cos amb la sang, i es fixa de pre-
ferència a les vies respiratòries o al cor. La inflamació que
provoca a les vies respiratòries, de característiques gairebé
úniques, i les conseqüències d’aquesta inflamació, són gra-
víssimes perquè provoquen obstrucció a l’entrada de l’aire,
i el pacient presenta dificultat per respirar, i aquesta difi-
cultat respiratòria pot assolir una magnitud desesperada, i
pot morir el pacient per sufocació. Els fiets petits, en
relació als escolars, tenen més possibilitats d’evolu-
cionar desfavorablement. 
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La diftèria no és una malaltia del passat. És una malaltia
força rara als països desenvolupats, on tal vegada està del
tot controlada. Però als països que encara no s’han desen-
volupat, probablement a causa del desenvolupament dels
països desenvolupats, la diftèria és encara una causa im-
portant de malaltia greu i de mort entre la població infantil.
La vacuna antidiftèrica és efectiva, i cada dia la reben milers
i milers de bebès i fiets d’edat escolar; amb unes poques ex-
cepcions, incomprensibles però respectables, la reben tots
els fiets de Menorca. Per al tractament, els antibiòtics són
d’importància secundària perquè l’objectiu principal, i ur-
gent, és neutralitzar la toxina que circula a la sang. Per neu-
tralitzar la toxina diftèrica és necessita una antitoxina
diftèrica. I aquesta antitoxina diftèrica, que ha salvat vides
infantils, i que encara salvarà més vides infantils als països
pobres, és un preparat que s’obté de la sang del cavall, més
concretament del sèrum de la sang del cavall. I suposo que
és per aquest motiu, per honorar la noblesa de la sang
equina, que hi havia cavalls a la inauguració.

El tètanus és una altra malaltia en la qual una toxina és res-
ponsable de símptomes terribles, mortals en molts casos. I
per neutralitzar la toxina tetànica hi ha una antitoxina tetà-
nica; als països rics, aquesta antitoxina és d’origen humà,
però als països pobres, que són majoria, és d’origen equí (la
vacuna antitetànica s’administra, als fiets de Menorca, con-
juntament amb la vacuna antidiftèrica). El tètanus tampoc
no és cosa del passat. Ni són cosa del passat les medicines
obtingudes del sèrum del cavall: no fa gaire vaig veure ad-
ministrar gammaglobulina antitimocítica, que és d’origen
equí, a un fiet malalt d’aplàsia medul·lar; a una sala indivi-
dual de la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, l’evolució del pacient va ser lenta i
complicada, però el fiet va recuperar-se de la crisi. Queda
demostrat que els cavalls són necessaris per a la salut d’un
població, i queda justificada la presència equina a l’acte d’i-
nauguració del nou hospital de Menorca. La presència dels
metges de l’assistència primària, en canvi, no hauria estat
tan justificada perquè, al cap i a la fi, no salvem la vida de
ningú, només som metges d’ambulatori.
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També ha quedat demostrat que la diftèria i la inauguració
tenen una cosa en comú, a més dels cavalls: la urgència. En
cas de diftèria, cal procedir amb urgència; en cas d’inaugu-
ració, també. Ara, inaugurat l’hospital i feta la foto, tornin
els cavalls a la quadra, els veïns al veïnat, els gestors als des-
patxos, i les portes hospitalàries a tancar-se, i tan de bo tor-
nin a obrir-se prest. Però no pensi ningú que estic en contra
del nou hospital. Ben al contrari: llarga vida a l’hospital
Mateu Orfila! Però continuo pensant que el bon funciona-
ment de l’hospital, o d’un ambulatori, no depèn tant dels di-
ners s’hagin gastat per a construir-lo ni de la varietat de les
coloraines que tingui de cara al públic, sinó de la motivació
del personal. Sigui com sigui: enhorabona! L’hospital Mateu
Orfila és una gran cosa.-

· · ·

DIMARTS 6 DE MARÇ DE 2007 (I AL MENORCA, EL MATEIX DIA)

Adéu

Sorprenderá que escriba en castellano para despedirme: es
porque vuelvo, porque regreso, porque vuelvo a la lengua
materna para decir que me voy. Con el corazón arrugado. Es
una partida anunciada, pero escrita con tinta de limón, sólo
visible para los que tiene la manía tozuda y empedernida,
maravillosa, de preguntarse el porqué de las cosas, y reac-
cionan luego en consecuencia. Nadie me pregunte la razón
para actitud tan paradójica, tal vez ni yo mismo encontraría
una respuesta racional. No tengo razones en la cabeza, las
tengo en el corazón, para esto y para todo.

Simplemente es mejor que sea así, no lo puedo evitar, me
voy porque me tengo que ir. Las cosas importantes se hacen
así, con la guía infalible de la intuición. Cuántas veces dije,
en la pública intimidad de una consulta, que una madre con-
fíe en sí misma, que el instinto, que la intuición no falla, no
se equivoca. Se equivoca uno cuando entra en el laberinto
de los argumentos a favor y en contra, en la insondable mar
de la réplica y la contrarréplica.
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Un viento misterioso, con sigilo, me trajo una noche; el
mismo viento me lleva un día de regreso. Nadie me diga
nada. Me voy, pero no me voy con las manos vacías. Me llevo
el tesoro más grande: la sonrisa de muchos niños. Son mías,
son sonrisas que me las he ganado, son mías y me las llevo.
Son el tesoro más valioso, un tesoro que no se puede com-
prar. Es un tesoro que se gana, que me lo he ganado,
pero aún no sé cómo, tal vez ha sido un regalo. Me lo
llevo, orgulloso, es mío.

Entonces me pregunto: si me llevo un tesoro, ¿qué dejo a
cambio? Dejo obsesiones. La obsesión de mimar a los niños.
Porque se pasa todo tan rápido, tan rápido atraca el barco
que busca los pasajeros de regreso. Mimar a los niños signi-
fica acunarlos en brazos interminablemente, cantarles las
canciones de siempre, jugar con ellos horas sin reloj, escu-
char qué dicen y adivinar qué no dicen. Mimar significa
mirar y admirar la belleza insondable del sueño infantil, la
placidez inmensa del bebé que toma feliz el pecho, la boca
golosa y los ojos ávidos de quien toma el biberón.

Mimar significa cambiar una tarde de televisión por una
tarde de jugar al corre que te pillo; significa cambiar una pe-
lícula por el relato de un cuento o una historia de la familia.
Mimar significa estimular la conversación en la mesa fami-
liar, significa interrogar con una pregunta e interrogar con
una mirada; significa buscar el diálogo que intenta com-
prender hasta lo incomprensible. Mimar significa también
poner un límite, una frontera, delimitar un territorio, pero
que el territorio sea amplio, porque para pequeño ya está el
territorio de Menorca.

Mimar a los niños significa también preguntarles qué te
pasa, dónde te duele, qué te quita la alegría. Menorca es
nombre de mujer, es nombre de madre. Cuida de tus niños,
Menorca, mímalos, ahora que puedes. Al menos para que
ellos te cuiden y te mimen cuando seas vieja y ya no te
quieran los turistas, y tengas miedo de ahogarte en la
mar bravía.

Dejo otra obsesión: la obsesión por las cosas bien hechas.
No basta con hacer bien las cosas: hay que hacerlas mejor.
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Que la trampa no sea un ejemplo, que la especulación no sea
el camino, que ni mentiras ni verdades a medias sean la
forma de conseguir los objetivos. Cabe exigir que las cosas se
hagan hoy mejor que ayer, y que mañana sean aún mejores.
Y que sean de verdad, se debe rechazar lo que es sólo esce-
nografía de cartón piedra. Y a quien no cumpla con lo que
tiene que cumplir, cabe tirarle bien fuerte las orejas, y que
todos lo sepan.

Queda tras de mí un equipo maravilloso, profesionales cada
uno de lo suyo, compañeros, aunque efímeros, abocados a la
dulce tarea de devolverle la sonrisa de la salud a quienquiera
que la haya perdido, más allá del color de la piel. Porque
todos somos menorquines: para ser menorquín basta con
estar en Menorca y arriesgarse a ser feliz en Menorca. Pero
Menorca debe hacer un examen de conciencia, y pregun-
tarse qué pasa.

Conste mi reconocimiento a todos los que me dieron la
mano, y también a los que no me la dieron porque no qui-
sieron. Les estoy agradecido, a unos por enseñarme unas
cosas y a los otros por enseñarme lo contrario, que también
se debe aprender. Y conste también que pido disculpas,
tengo un espíritu visceral y virulento que siempre me acom-
paña; diculpas a quienes miré y hablé con poca cortesía, dis-
culpas a quienes puse prisas, disculpas por ciertas
exigencias, disculpas por aquello que olvidé y por aquello
que confundí, disculpas tal vez por haber puesto el
dedo en la llaga, disculpas incluso allá donde aún no
acabo de ver el pecado.

También estaba mi partida anunciada en este periódico,
aunque disimulada y discreta, líneas para leer entre líneas.
La recopilación de los cincuenta y cuatro artículos que me
publicó Última Hora Menorca, y un puñado de artículos
que me publicó la revista S’Ull de Sol, de Alaior, entrañable
publicación, estarán dentro de poco disponibles: bastará pe-
dirlos por correo electrónico (anatomicvm@gmail.com).
Estoy orgulloso de haber podido plasmar pensamientos, y
dejarlos expuestos en la brevedad de una revista, y en la bre-
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vedad aún más breve y más efímera de un diario. Más orgu-
lloso estoy por haber estado en Menorca, ojalá haya sido útil.
Volveré. Como vuelven las gaviotas. Como una gaviota, vol-
veré, y volaré en círculos, y si alguien esta vez deja caer una
galleta y me mira de reojo, me precipitaré a por ella, guiado
por razones irracionales, y me quedaré.-

· · ·

ARTICLE INÈDIT

L’erra hac

Sembla basc però és català. I els bascos, en general, no el
tenen, però sí el tenen la majoria de catalans i menorquins.
És l’erra hac, o factor erra hac, més conegut per l’abrevia-
tura Rh. En ser positiu o negatiu, el factor Rh determina el
tipus sanguini d’una persona, i complementa el grup san-
guini. Sembla complicat, però és fàcil: està escrit a la sang,
més exactament a la superfície exterior de tots els glòbuls
vermells, sense excepció. Els glòbuls vermells també s’ano-
menen hematies o eritròcits, i n’hi ha uns quatre milions en
cada mil·lilitre de sang adulta o infantil; a la sang neonatal,
però, n’hi ha més.

Tot comença amb Pascal, que inventa la xeringa durant el
segle XVII; la xeringa hipodèrmica és invent de Pravaz i
Wood, en 1853; i la xeringa de vidre és invenció de Fournier,
en 1894 (les xeringues actuals, de plàstic, són de no fa gaire).

La ciència mèdica havia observat un fenomen curiós, i de ve-
gades terrible: la transfusió o la injecció de sang no produïa
reaccions adverses en algunes persones però sí les produïa
en d’altres. Van observar també que la magnitud d’aquestes
reacciones era força variable: algunes persones presentaven
reaccions adverses greus, en d’altres eren lleugeres; en al-
gunes eren immediates, en d’altres eren tardanes. El misteri
el va resoldre Karl Landsteiner, un metge de nacionalitat
nord-americana i origen austríac, en descobrir els grups san-
guinis, en 1901. En 1930 va rebre el Premi Nobel de Medi-
cina, i uns anys després descobriria el factor Rh.
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A la superfície exterior de cada glòbul vermell hi ha un seguit
de proteïnes. N’hi ha dues que determinen el que es coneix
com a grup sanguini: es diuen A i B. Hi ha persones que hi
tenen les dues, n’hi ha que només en tenen una; i n’hi ha que
no tenen cap de les dues, i aquestes són majoria. Les perso-
nes que només tenen la proteïna A als glòbuls vermells són
del grup sanguini A. Les persones que nomén en tenen la B,
són del grup sanguini B. Qui tingui totes dues será del grup
sanguini AB, i qui no tingui cap de les dues és del grup san-
guini O. Fàcil: qui té A és A, qui té B és B, qui té A i B
és AB, i qui no té ni A ni B és O. En conjunt, el sistema
rep el nom de A-B-O.

De bon principi es pensava que el factor Rh era cosa sem-
blant a les proteïnes A i a B, però fa temps que se sap que la
qüestió és més complexa perquè el factor Rh no és una pro-
teïna sinó un conjunt de proteïnes, la més important de les
quals es diu D. En relació a la resta de proteïnes del Rh, la
importància de D és tanta que amb un esperit didàctic es
poden consideren sinònims. La majoria dels individus duen
l’Rh a la superfície dels seus glòbuls vermells, i són en con-
seqüència Rh positius; les persones que no tenen l’Rh
són negatives. Fàcil: qui té D és Rh positiu, qui no la
té és Rh negatiu.

El sistema A-B-O i el sistema de l’Rh es combinen entre si, i
d’aquesta manera formen les vuit combinacions possibles
que es coneixen com a grups sanguinis: O Rh positiu, A Rh
positiu, B Rh positiu, AB Rh positiu; O Rh negatiu, A Rh ne-
gatiu, B Rh negatiu, AB Rh negatiu.

Les coses, però, no són tan fàcils. Perquè a més dels grups
sanguinis abans esmentats, que són els principals i més im-
portants, hi ha un bon nombre de subgrups (fonamentats
en d’altres proteïnes que també conviuen a la superfície dels
glòbuls vermells), que formen un nombre gairebé infinit de
combinacions possibles amb les diferents proteïnes del com-
plex Rh. Tantes són las possibilitats que no és un disbarat
afirmar que gairebé no hi ha dos persones al món amb la
mateixa sang. Per aquest motiu, abans de transfundir sang
es fan un seguit de proves tot combinant, al laboratori, la
sang que es vol transfondre amb la sang del pacient. Aques-
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tes i d’altres determinacions es fa sempre, fins i tot en si-
tuacions de màxima urgència, almenys allà on el progrés de
la sanitat i de l’economia permet de tenir hospitals de bon
nivell, com ara el Mateu Orfila.

Un glòbul vermell és cosa ben petita, tova, gelatinosa, apla-
nada, còncava de les dues bandes; el diàmetre medeix vuit
milionèsimes de metre, i la capacitat és de vuitanta milbi-
lionèsimes de litre. Només viu quatre mesos. El nou hospi-
tal de Menorca, en canvi, és una estructura sòlida, moderna,
adequada als temps moderns i a les necessitats actuals i fu-
tures de Menorca. De ben segur comptarà amb bons profes-
sionals, sensibilitzats amb els criteris de la medicina actual,
que alhora és preventiva i curativa, que abaixa les exigèn-
cies de currículum perquè vol apujar les exigències d’hu-
mana professionalitat. La extraordinària magnitud del que
representa tenir un bon hospital a Menorca obliga a tolerar
amb magnanimitat les petites errades que, siguin de fons o
siguin de forma, hi hagi per aquí o per allà. La persona hu-
mana és fal·lible, es pot equivocar. Però només s’equivoca
qui fa cosa, qui no fa res no s’equivoca («Qui té boca s’equi-
voca», diuen). I el que ennobleix un èsser humà no és el fet
de no equivocar-se mai, sinó el fet d’adonar-se de l’errada,
demanar disculpes, i corregir. Vet aquí la sabiduria.-

· · ·

ARTICLE INÈDIT

Vacuna contra la diarrea

Torna la vacuna contra la diarrea, però no és la mateixa, sor-
tosament, l’altra la van haver de retirar del mercat. Aquella
vacuna i les dues que ara fan la tornada protegeixen contra
la diarrea provocada per rotavirus; no protegeixen contra
cap altra mena de diarrea. Gairebé tots els nens presenten
almenys un episodi de diarrea per rotavirus abans dels 5
anys. El primer episodi n’és en general el més greu, i els
bebès en són els més vulnerables. Els rotavirus són respon-
sables de la quarta part dels casos de diarrea que es registren
a Espanya en menors de 5 anys; els provoquen una malaltia
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que en general es pot considerar moderada, encara que hi
ha casos greus, que obliguen a l’hospitalització del pacient.

Però als països pobres, aquells que els rics denominen sub-
desenvolupats, la diarrea per rotavirus és més freqüent, i
amb més freqüència provoca formes clíniques greus, en
bebès i nens petits, i causa deshidratació i trastorns meta-
bòlics difícils de solucionar en aquelles contrades. I provoca
la mort: prop de mig milió d’infants moren cada anys per
culpa d’aquests virus. El contagi és més fàcil als països po-
bres que als autodenominats desenvolupats, i les epidèmies
hi poden presentar característiques terribles. Sembla, per
tant, que la vacuna contra la diarrea per rotavirus és més útil
al costat de la pobresa que al costat de la riquesa. Però no: és
útil aquí i allà, perquè tots som iguals.

La primera vacuna contra la diarrea per rotavirus es deia
RotaShield, dels laboratoris Wyeth Lederle. El govern nord-
americà la va autoritzar en 1998, i la van recomanar institu-
cions prestigioses com ara el Comitè Assessor
d’Immunitzacions dels Estats Units (ACIP), els Centres per
al Control i Prevenció de Malalties (CDC) i l’Acadèmia Ame-
ricana de Pediatria (AAP). Però va haver de retirar-la ràpida-
ment del mercat en observar que en alguns bebès produïa
invaginació intestinal, una situació greu i urgent segons la
qual una part de l’intestí entra dins la part següent, i totes
dues patiran problemes circulatoris greus si el quadre no
troba presta solució. La invaginació afectava aproximada-
ment un bebè de cada deu mil.

Això no obstant, i a causa de la transcendència que presenta
la diarrea per rotavirus als països pobres, que són majoria,
on viu la majoria de nens del món, l’Organització Mundial
de la Salut va considerar prioritari el desenvolupament
d’una altra vacuna. Se’n van desenvolupar dues. Una es diu
RotaTeq i és dels laboratoris Merck, autoritzada als Estats
Units fa uns mesos i recomadada per les tres institucions
que havien recomanat la vacuna anterior. És una vacuna
pentavalent que cal administrar en tres dosis abans de l’edat
de 32 setmanes; la sèrie de tres dosis costa 187 dòlars.
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L’altra vacuna és la que es comercialitza a Espanya amb el
nom de RotaRix, dels laboratoris Glaxo Smith Kline. És una
vacuna monovalent de la qual calen dues dosis que costen
93,66 euros cadascuna. Aquesta vacuna es fa servir a l’A-
mèrica del Sud. Totes dues vacunes són d’administració oral,
i cal esperar-ne, de totes dues, una alta eficàcia en la funció
de prevenir les formes més greus de la diarrea.

Segons la informació que forneixen l’ACIP, els CDC, l’AAP i l’As-
sociació Espanyola de Pediatria, les dues vacunes són segu-
res, encara que poden presentar-se efectes secundaris. El
risc d’invaginació es va estudiar de manera especial, i des-
prés d’analitzar els resultats d’un seguit d’estudis, es consi-
dera que aquest risc no és més alt entre els nens vacunats
que entre els no vacunats. Per arribar a aquesta conclusió, va
caldre vacunar una quantitat força alta de bebès i observar-
los, a veure si feien la invaginació, o no.

I després d’observar-los i comprovar que seguien íntegres
d’intestí, la ciència moderna i les autoritats sanitàries dels
països que es consideran desenvolupats, culturalment ma-
durs, èticament correctes i sanitàriament avançats, autorit-
zen la vacuna per als bebès locals. Però si aquells bebès
haguessin presentat invaginació intestinal o qualsevol altre
efecte secundari greu, en nombre estadísticament sig-
nificatiu, rai de vacunar els nens de casa nostra, que
ara no som iguals.

L’estudi que va analitzar seguretat i eficàcia de RotaRix va
incloure 63.225 bebès d’entre 6 i 13 setmanes d’edat, i d’onze
països llatinoamericans i de Finlàndia. Uns van rebre la va-
cuna, d’altres van rebre un placebo. Va haver-hi 26 casos
d’invaginació: 9 entre els bebès vacunats, i 16 entre el bebès
no vacunats. Ras i curt: la vacuna és segura, ara podem va-
cunar els bebès de casa nostra. I d’això en diem desenvolu-
pament (19/10/06).-

· · ·
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APUNTS INÈDITS

Comportament masculí, comportament femení

Fan igual, fiets i fietes? Bona pregunta, resposta difícil. És
fàcil adonar-se que a l’adolescència uns i altres no es com-
porten de igual manera, i no em refereixo solament a la con-
ducta de mútua relació sinó al comportament general, al que
fan cada dia i especialmente al com ho fan, al que pensen i
especialment al com ho pensen. La cultura, és a dir l’educa-
ció voluntària i deliberada, i fins i tot la involuntària o acci-
dental, és una força poderosa per determinar el MODVS

OPERANDI i el MODVS VIVENDI del personal adolescent. Les hor-
mones son l’altra força poderosa. Alguns diuen que la cul-
tura és més poderosa que la biologia, d’altres diuen que les
hormones tenen més força, i n’hi ha que consideren que en
un cas pot dominar una força i en un altre cas pot dominar
l’altra. L’evolució dels casos en què el sexe de la persona,
dubtós o ambigu de bon començament, havia estat adjudi-
cat erròniament, apunta a una supremacia de les hormones,
és a dir, de la biologia.-

· · ·

APUNTS INÈDITS

Més sobre la llet

El Tratado de Pediatria de Nelson (conegut a l’ambient com
el nelson de pediatria), d’autoritat inqüestionable, en su ver-
sió de compendi (dirigida per R. Behrman i R. Kliegman),
apunta conceptes força interessants sobre l’importància de
la llet en l’alimentació infantil. Indica que la llet materna és
el millor aliment per al bebé, i que pot ser l’únic aliment fins
els sis mesos. Si les circumstàncies del bebè i de la mare ho
aconsellen, aquesta llet es pot substituir per una llet de fòr-
mula adequada sense que hi hagi cap risc per a la nutrició
del nadó. Resulta curiós observar que aquesta llet rep un se-
guit de noms: en diuen llet de biberó, llet de pot, llet de far-
màcia, fòrmula làctia, llet adaptada, etc. Em quedo amb la
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denominació que vaig sentir a l’Argentina: llet maternitzada.
Amb aquesta denominació tal vegada es vol dir que es tracta
d’una llet de vaca adaptada per tal que s’assembli a la llet de
mare.

El llibre diu que la llet sencera de vaca no s’hauria d’intro-
duir a la dieta infantil abans de l’any de edat perquè hi ha el
risc de produir hemorràgia intestinal, a més de trastorns
metabòlics i un déficit nutricional. Un altre clàssic de la pe-
diatria, el Textbook of Pediatrics de Forfard & Arneil (diri-
git per A. Campbell i N. McIntosh) indica que convé que la
transició de la llet maternitzada cap a la llet de vaca es faci
amb llet semidesnatada. I que les llet anomenades vegetals,
que òbviament no són llet, no són adequades per a l’ali-
mentació d’un nen sa (ho són, però, en casos especials). Res
d’això és novetat: són coses que ja se saben des de fa anys,
però és bo de recordar-les, per a tenir-les presents. I proce-
dir en conseqüència. Però s’han de fer les excepcions que
confirmen la regla: hi ha nens, ben pocs, que no han de pren-
dre llet de vaca perquè tenen una condició d’intolerància.-

Menorca, agost de 2005 / març de 2007

· · ·
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