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55. Dilluns 02/07/07

Faig un toc-toc

Vaig arribar força lluny: fins a la Terra del Foc. En
arribar, però, el fiet ja havia nascut: entro a l’hospi-
tal, camino per passadissos que semblaven no
acabar-se mai, trobo l’habitació, faig un toc-toc, i
entro sense esperar resposta. Hi havia tres llits, però
només una mare, un pare, un bressol, un fiet. Groc,
feliç, dormia de panxa enlaire sota la radiació ultra-
violada, els braços oberts, les mans entreobertes, el
tòrax coordinava amb l’abdomen una seqüència ir-
regular de moviments respiratoris, les cames ro-
manien amb una mínima flexió. Duia una bena als
ulls, al nas brillaven agrupats un conjunt de punts
blanquinosos, i la boca insinuava unes paraules que
no vaig entendre. Allí el tenia, per fi. Tots dos hi
havíem arribat, a la fi del món. El camí havia estat
llarg i traumàtic, però al cap i a la fi pagava la pena.
«Benvingut, fiet», li vaig dir. «Benvingut, conco»,
em va contestar.
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El fiet va patir certes dificultats pròpies del compli-
cat procés d’adaptar-se a la vida extrauterina, que
és difícil per a tots, i les va superar. Ja no està groc,
continua vivint a Ushuaia, la capital de la Terra del
Foc, i la setmana propera farà quatre mesos. Només
pren el pit. I em diu la mare que està força bé, i amb
això, ja en tinc prou.

L’hospital on va nàixer és una institució de pressu-
post mínim, compta amb una infraestructura mín-
ima però força ben utilitzada, i té unes finestres des
de les quals es veu la neu eterna que corona les
muntanyes que envolten la ciutat. La ciutat és la
més austral del món, i li agrada definir-se com la fi
del món, però aquests records demostren que no és
la fi, sinó el començament. L’hospital és mínim, però
compta amb un personal màxim: des de la senyora
que repartia la sopa, habitació per habitació, i em va
dir que si jo m’aconsseguia una tassa, un got o un
plat, ella em donava la sopa. Fins a un extraordinari
equip de professionals de la medicina i de la infer-
meria que demostran, una vegada més, que el quid
de la qüestió rau en las persones.

Vaig deixar la Terra del Foc quan encara el fiet era a
l’hospital, sota la llum ultraviolada. Vaig agafar l’avió
i després un autocar, i després un autobús per tal de
veure un altre infant: una fieta, que volia caminar,
però encara no li havia arribat l’hora. De seguida ens
vam fer amics, i vam descobrir que teníem una cosa
en comú: la voluntat de caminar. Un dia li vaig donar
de menjar un puré de patates amb un raig de llet
que estava boníssim. Pero va començar a ploure,
plovia i plovia, i va ploure molt, i tant va ploure que
la zona es va inundar. I la mare va haver d’agafar la
fieta una matinada, i va haver de sortir corrents,
sota la pluja, amb l’aigua als turmells, a la foscor,
perquè l’aigua li entrava a casa seva. El pare
rescatava roba, i biberons, i el bressol. Van haver
d’abandonar la casa, van haver de fer un toc-toc a
un altra casa. Uns dies després hi vaig entrar, amb
aigua bruta fins els genolls, i vaig veure una joguina
que flotava, surava a la deriva: la vaig agafar, era
un osset peludet, feia pudor de podrit però conser-
vava el somriure, i em va dir: «Benvingut, conco, fa
temps que t’esperàvam.»

La fieta i la seva família van patir un seguit d’incon-
venients derivats de la inundació, però van poder
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tornar a casa seva. La fieta acaba de fer l’any, i cam-
ina correctament. Menja bó i menja bé. I em diu la
mare que està força bé, i amb això, ja en tinc prou.

Walter Benjamin va passar a Eivissa la primavera de
1932, amb tot de privacions. Hi va tornar l’any
següent, i també va patir privacions. S’hi va quedar
més temps, tal vegada perquè es va enamorar.
Aquest magnífic escriptor alemany, uns anys de-
sprés, fugint de la persecució nazi a Alemanya i a
França, va fer un toc-toc a la frontera francoes-
panyola, volia entrar a Espanya per tal de salvar la
vida. Però els guàrdies franquistes no el van deixar
entrar. Incapaç d’asumir una altra situació extrema,
Walter Benjamin es va suïcidar la nit del 26 de
setembre de 1940. Deu anys després es va publicar
la versió sencera del llibre Infància a Berlín, del qual
dos periòdics alemanys havien publicat uns capítols
quan l’autor encara era a Eivissa. Es considera que
aquest llibre és el millor de Walter Benjamin. I el
més bonic que mai s’ha escrit sobre la infància.

Amb tot de respecte, un altre que torna, amb el cap
cot, i fa un toc-toc per entrar-hi, sóc jo. Tal vegada
abans del previst. Enlloc com a Menorca, tot s’ha de
dir. Perquè la feina ha estat feta, i cal continuar amb
la feina. Però tornar és difícil, tot s’ha de dir, i re-
començar encara ho és més. Més fàcil és fer el fiet
capritxós, que plora porquè no li donen el carmel, i
plora més fort quan s’adona que el carmel li pertoca
a un altre, i llavors se’n va, i fa un toc-toc a una
porta de parla forana, i reclama el pagament de no
sé què factura per no sé què favors de l’any de la
picor, o d’ahir.-

56. Dilluns 09/07/07

Tallar el bosc

Ningú no abandonaria un fiet al bosc. Ni al riu, ni a
la muntanya, ni a la porta de l’ambulatori. Això no
obstant, l’abandonament d’un bebè i el fet miraculós
de sobreviure són temes força recurrents a l’imagi-
nari popular, la qual cosa indica que era freqüent en
temps passats, i se’n parlava al carrer. Un bon nom-
bre de llegendes, contes infantils, novel·les,
pel·lícules i culebrons de televisió registren en la fan-
tasia això que la història va registrar en la vida real.
Fóra bo de recordar que, segons la llegenda, als
bessons Ròmul i Remus els van abandonar, surant
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en una cistella, al riu Tíber; que la lloba Luperca els
va rescatar d’una mort segura, i els va alletar; que
un pastor de nom Fàustul els va criar; que van fun-
dar el que avui és Roma, i que Ròmul va matar
Remus. A Moisès també el van abandonar a un riu.

A Paris també el van abandonar, encara que era de
sang blava, o precisament perquè ho era: de bebè el
van deixar al bosc. Va tenir sort, aquest príncep
troià, perquè abans de convertir-se en menja de
bèsties i bestioles, el van rescatar, i Afrodita, Hera i
Atena el van criar. D’adult va marxar a Esparta, on
va raptar Helena, i amb això va precipitar la Guerra
de Troia. A finals del segle XII, un altre de sang
blava va entregar el propi fill a l’enemic com a
hostatge, i el petit només tenia dos anys, i la mare
va morir un any després, no sé si de pena. El fiet va
sobreviure, i en 1208 es va convertir en el rei Jaume
I. Recordeu el conte de Hansel i Gretel, que sota una
aparença inofensiva denuncia una realitat terrible. I
recordeu també que abandonar el bebè al bosc o a
les portes de l’hospici era cosa habitual a l’Europa
dels temps de la fam.

No fa gaire que van trobar un bebè abandonat, aca-
bat de nàixer. Sort que el petit tenia gana, i plorava
tot reclamant la llet. El van trobar dins d’un con-
tenidor d’escombraries, de bon matí, a un carrer de
la zona alta de Barcelona, zona cara. Tenia roba sen-
zilla, però neta, i no passava fred. L’havien deixat en
una posició cómoda i segura, força visible. És evi-
dent que la mare volia que algú el trobés de
seguida: el contenidor d’escombraries és aquí una
forma moderna de bosc, una forma moderna d’hos-
pici. Diuen que abans que arribés l’autoritat legal-
ment constituïda, la gent del carrer ja le havia donat
un biberó, i el bebè dormia tan tranquil en braços
d’una senyora que va arribar tard a la feina.

Vull creure que l’abandonament no busca la mort del
fiet sinó la sortida a una situació de màxima deses-
peració. Vull creure que la mare que abandonava el
fill a la porta de l’hospital, i fins i tot la que l’aban-
donava al bosc, consideraven que la mort era més
probable si el bebè continuava amb ella, que havia
més esperances en la incertesa del destí que en la
terrible certesa del present. La situació d’aquestes
mares, i pares, era, per tant, de màxima deses-
peració. Les llegendes i els contes que expliquen la
història d’un fiet que sobreviu a l’abandonament
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gràcies a una circumstància fortuïta, fantasiosa,
miraculosa, gairebé impossible de creure, potser
buscaven tranquil·litzar la consciència dels pares que
s’havien vist obligats a prendre decisió tan dura.

Els pares que van confiar els fills a les organitzacions
que durant la Guerra Civil Espanyola miraven de tro-
bar-los un lloc més segur on refugiar-se, i viure-hi
un temps, amb la idea de tornar algun dia, deurian
haver patit aquesta màxima desesperació, la
d’adonar-se que aquí la mort és segura i allà tal ve-
gada no ho serà. I milers de pares es van acomiadar
de milers de fills sense tenir la certesa de tornar-los
a veure. Molts la van encertar, i el fiets van tornar
(molts, però, no van trobar ni el papa ni la mama, ni
ningú). D’altres van tenir mala sort: molts dels fiets
que van trobar refugi a la Unió Soviètica van morir
durant la batalla de Stalingrad; i n’hi va haver que
els van buscar a França per tornar-los a casa, i
matar-los en territori espanyol. Només és possible
el consol si es considera que l’esperança és una força
poderosa, i permet d’aferrar-s’hi encara que el sen-
tit comú, i fins i tot la realitat més evident, parlin
amb eloqüencia en sentit contrari.

Sembla que avui ningú no abandona un fill al bosc.
Perquè l’autoritat legalment contituïda va tallant el
bosc per tal d’evitar l’abandonament. Però és evi-
dent que hi ha boscos moderns on abandonar els fills
amb l’esperança que tinguin sort i trobin una opor-
tunitat. Una oportunitat a casa nostra per a qui no té
oportunitats a casa seva. Una forma de bosc modern
són les petites embarcacions, rudimentàries, fràgils,
perilloses, que desafien una mort probable en trav-
essar l’estret i arribar fins aquesta banda de la mar.
A l’altra banda de la mar, sense que se sàpigua gaire
cosa, hi ha mares que deixen partir fills preadoles-
cents amb l’esperança que trobin menjar i diners allà
on hi ha fills preadolescents que pateixen obesitat
per menjar massa i per passar massa estona as-
seguts al sofà. I en aquest context em pregunto si
l’autoritat legalment constituïda continuarà tallant el
bosc. Perquè si continua ja no tindrà excusa i haurà
de reconèixer el que és evident: aquí ningú aban-
dona un fiet al bosc, però igualment al bosc hi ha
fiets abandonats que esperen.-
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57. Dimarts 17/07/07

Un problema valvular

Cert dia vaig tenir l’oportunitat de veure el cor d’un
nounat: de la mida d’una pruna, de la forma d’una
maduixa, de la consistència d’una mandarina, del
color dels llavis. El vaig tocar, el vaig tenir a la mà:
em vaig sentir petit, el vaig veure gegantí.

Igual que el cor adult, el cor infantil té quatre cavi-
tats. Les dues cavitats més petites són les aurícules
(dreta i esquerra), que estàn per sobre dels ventri-
cles i més aviat cap al fons del tòrax. Les dues cav-
itats més grosses, i més potents, són els ventricles
(dret i esquerre), que queden por sota de les au-
rícules i més aviat cap al davant del tòrax. Corre-
spon al ventricle esquerre el batec que se sent amb
la mà al costat del pit, per sota de la mamella; fins
i tot es pot veure com es mou, en fiets prims. Com-
parat amb el batec adult, el batec infantil és més ir-
regular i més rápid, o més lent, segons el moment.

Batega més ràpid o més lent segons les circumstàn-
cies del moment gràcies a un sistema automàtic que
regula la freqüència cardíaca amb una precisió ex-
traordinària. Quan el cor batega amb lentitud, per
exemple quan el fiet dorm tranquil i no somnia, el
batec és més llarg, però difícilment tindrà una du-
rada tan llarga com d’un segon. I quan batega ràp-
idament, per exemple en plorar o en córrer, o si el
fiet té febre, cada batec s’escurça, i es fa tan breu
com de mig segon, o d’un terç de segon. Però ja
sigui tirant a llarg o tirant a curt, cada batec és igual
quant al que passa a l’interior del cor.

En cada batec, el cor rep la sang venosa que li duen
les venes del cos; aquesta sang arriba a l’aurícula
dreta. Entre l’aurícula dreta i el ventricle dret hi ha
una vàlvula que permet que la sang passi de l’au-
rícula dreta al ventricle dret, però que no hi torni.
Quan el ventricle dret rep la sang que li envia l’au-
rícula dreta, es contrau amb força i envia la sang cap
als pulmons a través de l’artèria pulmonar; aquesta
artèria es divideix en dues, una per a cada pulmó.
Entre el ventricle dret i l’artèria pulmonar hi ha una
vàlvula que permet que la sang passi en cada batec,
però que no hi torni; és la vàlvula pulmonar. Encara
que es diu artèria, l’artèria pulmonar transporta
sang venosa. La sang venosa no té gaire oxígen, i
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l’oxígen és indispensable per a la vida. I el que fa
l’arteria pulmonar es transportar la sang venosa als
pulmons perquè és al pulmons on la sang es carrega
d’oxígen, i es converteix en sang arterial.

Com a sang arterial, la sang surt dels pulmons i es
dirigeix de tornada al cor a través de les venes pul-
monars (se’n diu venes, però transporten sang ar-
terial). Aquesta sang arriba a l’aurícula esquerra i
passa de seguida al ventricle esquerre a través d’una
vàlvula que no permet que la sang hi torni. En rebre
la sang, el ventricle esquerre es contrau amb força i
envia la sang a tot el cos a través de l’artèria aorta.
Entre el ventricle esquerre i l’artèria aorta hi ha una
altra vàlvula, la vàlvula aòrtica.

Fa ben poc va nàixer a Menorca un fiet que presen-
tava un defecte greu al cor: la vàlvula pulmonar era
força més estreta del que és normal. I no deixava
passar gaire sang cap als pulmons per tal que s’ox-
igenés. En conseqüència, el fiet patia una manca de
sang oxigenada, i l’oxígen és indispensable per a la
vida. I el seu cor funcionava d’una manera irregular,
manera de funcionar que no es pot mantenir gaire
temps. La situació era greu i urgent: calia posar-li
remei de seguida.

I de seguida van actuar amb solvència unes per-
sones i unes institucions, de la sanitat pública i de la
sanitat privada, de l’illa i de la península, coordi-
nades de manera ràpida i efectiva, sense posar-hi
entrebancs ni plantejar exigències oportunistes, per
tal de traslladar el petit pacient a l’Hospital de la Vall
d’Hebron de Barcelona. En arribar, un equip de pro-
fessionals, igualment coordinats, van solucionar-li al
fiet el defecte que tenia al cor. Ho van fer amb un
sistema endoscòpic, de cateterització, sense cirur-
gia, de màxima sofisticació, que sembla de ciència
ficció. Ara el fiet és a casa, té un cor sorollós, però li
funciona força bé. 

Arribarà el dia en què algú li haurà d’explicar que un
grup nombrós de professionals van posar-se d’acord
per solucionar-li ràpidament un problema greu. I
que per això no van caldre reunions maratonianes,
ni pactes de misteriosa lletra menuda. Que les re-
sponsabilitats no es van repartir segons els compro-
misos personales o les exigències oportunistes, sinó
segons les competències professionals de cadascú,
prou demostrades. Que no va pujar a l’avió qui havia
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de quedar-se en terra, ni es va quedar en terra qui
havia de pujar a l’avió. Que el sou de qualsevol de
les persones que van participar en aquell procés no
supera el sou de les persones que tenen la capacitat
legal d’augmentar-se el sou. Que ningú va aturar el
procés en deixar un paper al calaix. Que la bona vol-
untat existeix, i també l’esperit de col·laboració. Que
de vegades cal deixar-se de romanços i fer la feina,
discreta, tal vegada anònima, però ben feta. I que ja
està pagada.-

58. Dimarts 24/07/07

El pes del bebè i la finestra del lavabo

Preguntar és de savis. Perquè la funció dels intel·lec-
tuals de la vida moderna no és oferir respostes, sinó
preguntes. I savis i intel·lectuals, i la resta de per-
sones amb sentit comú, donarien per bo el bebè que
pesés deu quilos en fer un any d’edat. Segons els
patrons de referència que s’usen a Menorca, la mit-
jana de pes per als fiets d’un any és de deu quilos, i
és de nou i mig per a les fietes. L’Organització
Mundial de la Salut qüestiona la validesa d’aquestes
dades, perquè considera que no busquen l’ideal
quant al pes d’un bebè, sinó tan sols la pertinença al
conjunt.

És de savis preguntar, i preguntar-se; qüestionar, in-
terrogar, interpel·lar, revisar, per tal que no ens
donin per bo el que tan sols és acceptable. I és de
savis rectificar, o ratificar, segons el cas. És de savis,
però no pas dels savis universitaris, la saviesa dels
quals és fràgil i temporal per definició, sinó dels
savis del carrer, la saviesa de les persones que in-
terroguen abans d’acceptar, que qüestionen abans
de firmar, que miren l’etiqueta abans de comprar,
que pregunten per què es considera normal aquell
pes de deu quilos, i per què no tenen finestra la ma-
joria dels banys i lavabos que es construeixen a
Menorca.

El pes d’un infant (i d’altres paràmetres per avaluar-
ne el creixement) és un paràmetre de marges prou
amplis per tal que hi càpiguen des dels més prims,
en un extrem, fins als més grassonets, en l’altre; al
mig hi són els de pes mitjà, que són majoria. No és
bo de considerar una única pesada per saber si el
pes d’un fiet determinat és el que li pertoca, sinó que
cal veure un seguit de medicions, i observar-ne el
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conjunt, el ritme, la corba que dibuixen sobre una
gràfica adequada. Fa anys que la ciència estudia
l’evolució del pes dels infants, i continua fent estudis
a gran escala per tal d’obtenir dades que siguin
vàlides fins i tot a escala petita, per a una petita co-
munitat, tal el cas de Menorca. Són estudis quanti-
tatius, que es fonamenten en considerar normal el
pes d’un fiet si és igual o força similar al pes d’un
conjunt nombrós de fiets sans d’igual edat, condi-
ció, etc. És a dir: es considera normal que un fiet
d’un any tingui un pes de deu quilos perquè al seu
voltant hi ha (o hi ha hagut) cent mil fiets, d’igual
condició i edat, amb el mateix pes. És l’argument del
conjunt.

La salut de la humanitat ha guanyat molt amb
aquest argument, la ciència hi fonamenta bona part
de les investigacions clíniques. Fins i tot exigeix que
el conjunt de referència tingui un nombre determi-
nat d’elements per tal de considerar vàlida la inves-
tigació. Perquè si el conjunt és massa petit, no
serveix com a referent: no es pot considerar normal
que un fiet tingui cinc quilos de pes en fer l’any
perquè el conjunt de fiets de un any i cinc quilos és
força petit, tan petit que no es pot prendre com a
referència. Per tant, la magnitud del conjunt és l’ar-
gument per fonamentar la normalitat o la correcció
d’un element concret d’aquell conjunt. I la normali-
tat o la correcció tindran més validesa com a nor-
malitat o correcció si el conjunt de referència és més
nombrós. Però tindrà menys validesa si el conjunt
de referència és petit. Per aquest motiu, la ciència
continua fent estudis, i mira de fer més grossos els
estudis anteriors per tal de donar-li més i més
validesa a les dades ja conegudas.

L’argument del conjunt, però, té un condicionant:
necessita passar pel sedàs del sentit comú. Si no fos
així, es podria considerar normal que un fiet d’un
any tingués quinze quilos si el conjunt de referència
fos un conjunt de fiets obesos, que n’hi ha. O
acabaríem acceptant la cocaïna amb l’argument que
hi ha més de deu mil persones que en consumeixen.
L’argument del conjunt, per tant, és cosa dels savis
universitaris, però també és cosa dels savis del car-
rer. I és arriscat, i fins i tot perillós, acceptar l’argu-
ment que no va passar pel sedàs del sentit comú. La
ciència i la societat en tenen exemples.

Hi ha estrats a la societat, inclús a la menorquina,
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que fonamenten el que fan amb l’argument del con-
junt, però és evident que l’argument no ha passat
pel sedàs del sentit comú sinó que ha passat pel
sedàs dels interessos particulars, que en general són
foscos i egoistes, o que són pura especulació. Vet
aquí un exemple: no hi ha finestra a la majoria dels
lavabos i dels banys que es construeixen a Menorca.
Vaig preguntar la raó de cosa tan curiosa, i em van
contestar que és legal construir un lavabo sense
finestres, i que la majoria dels lavabos es con-
strueixen sense finestra. Aquí està l’argument del
conjunt: el lavabo no té finestra perquè la majoria
de lavabos es construeixen sense finestra. A l’argu-
ment li falta passar pel sedàs del sentit comú. I el
sentit comú considera més agradable, més higiènic
i més saludable que el lavabo tingui la ventilació
d’una finestra a l’exterior (i no em direu que un forat
al sostre i un tub fins al terrat és igual que una
finestra).

L’Organització Mundial de la Salut reconeix que són
correctes i útils les gràfiques de pes que s’usen ha-
bitualment, però indica que no són les més idònies
per avaluar el pes d’un fiet o d’una comunitat de
fiets en concret. Seria més idònia la gràfica que es
fonamentés en un conjunt de referència que ex-
clogui els fiets alimentats d’una manera incorrecta o
que visquin en un ambient poc saludable, perquè
aquests fiets no són vàlids com a referents. El sen-
tit comú és aquí una força poderosa i eloqüent. Amb
aquest grau de sentit comú, pregunto per què hem
d’acceptar l’obligació de fer el pixo en un ambient
poc higiènic i poc saludable, fosc i humit, amb olor
de resclosit i floridura, amb aquella negritud fúngica
que tan sovint intenta de pujar per les parets de la
banyera, privat per sempre més de la ventilació
natural?

59. Dilluns 30/07/07

Propostes per a petits anatomistes

I per a petits investigadors, que voldran saber on és
el moix. Jo tampoc no l’he trobat, tal vegada perquè
vaig perdent la voluntat de buscar, tal vegada
perquè el moix només existeix al territori de la imag-
inació, que és territori d’aventures que no s’acaben
mai. Dues propostes, aquesta setmana, fan de bona
alternativa al divertiment corporal de la piscina i la
platja, i conviden al divertiment intel·lectual de
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pares i mares, i de fills amb esperit d’anatomistes,
d’investigadors, de pirates que cerquen tresors. Una
és a Alaior, l’altra és a Ciutadella.

La proposta d’Alaior és una oportunitat extra-
ordinària per veure coses extraordinàries. Res s’hi
pot tocar, però després es pot practicar a casa fins
l’infinit. Als baixos de l’Ajuntament hi ha la Primera
Exposició Internacional de Gravat Xalubínia-Menorca
Gravat, un art compartit. Els mitjans de comunicació
d’aquesta illa, petita balear, ja en van informar, i van
comentar com és d’interessant, l’exposició, que en-
grandeix la petita balear fins al punt de fer-la màx-
ima. Trobo que la mostra està impregnada
d’infantesa perquè hi ha tres obres d’esperit infantil
i de bellesa universal. Dónde està mi gato és un
aiguafort i aiguatinta, signat per una artista
japonesa, Mica Murakami. És cosa de veure, encara
que sigui només per pensar on és el moix, per pen-
sar que al món hi ha infants que busquen, des de fa
temps, on és el moix (i el mos) que els pertoca.
Equilibrista, obra de Blas García, un artista conegut
a Menorca, és cosa petita que fa sentir-se gros, con-
vida a la fantasia del circ, inunda la mirada amb il·lu-
sions. I el protagonista manté un equilibri curiós,
sembla mantenir-se quiet només per miracle, com
un fiet. I alhora canta una cançó.

Hi ha un dibuix que no té nom, un esborrany que
parla sense paraules, un esboç ple de dinamisme,
unes ratlles en moviment. Són unes línies que
dibuixen un fiet, no gaire petit, que pren el biberó.
De cames grosses, segur que és de jugar llargues
estones al pati; de braços potents, amb una mà cor-
pulenta agafa un biberó corpulent. L’expressió de la
cara es perd dins l’imaginació, i cal endevinar-la, go-
lafre, voluptuosa, i que cadascú hi possi la cara que
atresora al cor. El dibuix no està penjat a la paret
sinó que dorm dins un pupitre de fusta clara i cristall
transparent, tal és la infantesa, noble com la llenya
i transparent com un cristall. Tan sols és un apunt,
diu l’exposició, i és de José María Cáceres, granadí.

Sobre la paret del fons hi són els tres gravats de
Francisco de Goya. En veure’ls, hom es queda bo-
cabadat: aneu i mireu, que és força excepcional el
fet de tenir a casa obres tan importants (fins al 9
d’agost, cada dia, de 19,30 a 21,30). I en arribar en
aquest punt em permeto de fer una aportació: la
d’il·lustrar aquestes línies amb un altre Goya, un

Escrits a Menorca, 2
12



dibuix fet amb llàpis negre i llàpis litogràfic. El va fer
poc abans de morir. Expliquen els experts que
aquest i d’altres dibuixos els va fer Francisco de
Goya per tal que siguin contemplats en la intimitat
de la vida domèstica, i que consitueixen l’obra més
privada del genial artista, allò que va fer de més di-
recte, crític i mordaç. Jo, més simplement, trobo una
cara que vol dir cosa, el retrat d’un moment para-
doxal, una actitud que denuncia, que acusa, que vol
mostrar una realitat que ningú vol mirar. La intensi-
tat de l’expressió obliga a detenir-se i mirar si és vell
o si és infantil el personatge que es gronxa. Està im-
pregnat d’infantesa, i jo m’entossudeixo a veure-hi
un fiet que, encara que amb un cert defecte genètic,
ha trobat allò de més divertit del món, i és feliç. Però
es diu Viejo en un columpio.

L’altra proposta, la de Ciutadella, és la diada del lli-
bre menorquí, la cinquena, que presentarà aquest
dissabte 4 d’agost les obres escrites que es relacio-
nen amb Menorca a causa del contingut o de l’autor.
La idea d’una diada per al llibre menorquí, segons
puc entendre, no busca segregar cosa menorquina
de cosa no menorquina, sinó que busca reunir, agru-
par, fer pinya per potenciar un conjunt cultural força
heterogeni, i força valuós. Perquè la societat
menorquina és cada cop més heterogènia, i per tant
més valuosa. Té voluntat maternal, ha estat cridada
a la condició cosmopolita, multicultural, variada,
heterogènia, universal. Cal recordar que la recepta
que a Menorca li assegura el bon menjar, durant
anys i panys, es fa amb una cassola grossa, molt
grossa, on es cou tot el que és menorquí, i tot el que
vol ser menorquí. Que ja ho és: més enllà del color
de la pell i de la llengua que parli, més enllà de la ca-
pacitat adquisitiva i de la capactiat per dir la seva, la
persona que se sent menorquina, ja és menorquina.

La Cinquena Diada del Llibre Menorquí necessita el
recolzament de tots, necessita presència i partici-
pació, necesita conversació i discusió. Necessita que
es facin preguntes, i s’hi obtindran respostes. Cal
anar-hi, fer un tomb. Veure què hi ha, què hi falta.
I en arribar en aquest punt em permeto de fer una
altra aportació: una anatomia per a petits
anatomistes, i n’estic orgullós. Estiguem orgullosos
del que fem: si és bo i és útil, és motiu d’orgull, la
magnitud no importa. La meva mare en deia que no
havia de fer mai cap cosa de la qual després no es-
tigués orgullós.-
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60. Dilluns 06/08/07

El nou gerent i el rei de la casa

Tenim un gerent nou, i El rei de la casa és cosa de
veure. Superat l’èxit de la Diada del Llibre Menorquí,
i tot continuant amb la tònica de la setmana pas-
sada, d’exposicions, diades i presentacions, vet aquí
que tenim un altre gerent i una altra exposició. Ger-
ent i exposició conviden a una reflexió sincera i
desinteressada, i constitueixen esperança de cosa
millor si aquesta reflexió es fa realment amb sincer-
itat, i amb l’esperit que una mà renta l’altra i totes
dues renten la cara. Encara que aquests ja no són
temps de rentar-se les mans, ni de limitar-se a un
rentat de cara. És moment de compromisos con-
structius, amb la infància que viu a Menorca, en par-
ticular, i amb la salut menorquina, en general.
L’oportunitat és adient, i cal aprofitar-se’n, i fer
aquesta reflexió, i pujar al carro del progrés, que no
mira de quin color tens la cara, sinó que només et
pregunta si vols apuntar-t’hi, i si vols donar un cop
de mà, perquè tots plegats som poderosos. Sepa-
rats, en canvi, som menja fàcil dels poderosos.

El rei de la casa és una exposició de valor extraordi-
nari. Amb l’eslògan Adults als deu, nens als quar-
anta, proposa un reflexió sobre la infància, sobre
què és la infància moderna, sobre què es vol de la
infància moderna, sobre quines eren i quines són les
perspectives dels infants. Perquè tal vegada el con-
cepte que tenim actualment de la infància no coin-
cideix amb la realitat quotidiana i amb les
necessitats dels fiets i de les fietes d’una illa del
segle XXI. L’exposició convida a la reflexió mit-
jançant les obres d’un seguit d’artistes de la pintura,
de la fotografia, del gravat, del vídeo, etc. El conjunt
és força interessant, i resultarà enriquidor.

Tenir fiets a casa, sobre tot en temps en què no
gaudeixen de la rutina escolar, és un convit per a
una reflexió. Resultarà enriquidor observar què fa el
fiet a casa, amb quines activitats troba entreteni-
ment, i de quines ja no en troba gràcia. Cal mirar
què programa vol mirar de la televisió, quanta es-
tona dedica a mirar-se i admirar-se al mirall, ara que
les robes són mínimes i la pell bruna sembla que
crida la pell bruna. I cal reflexionar sobre el que es
vegi, sobre allò que es digui de passada, sobre la
mirada que interroga, sobre la resposta negativa i
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aspra que en realitat és una resposta positiva i anh-
elosa, sobre si les olors de la pell són les mateixes de
l’estiu passat, o si ja han canviat. La vida és merav-
illosa, hem d’aprofitar-la. I també hem d‘ensenyar
el personal perquè l’aprofiti, per tal que sàpiga, per
exemple, que les coloraines brillants d’un programa
nocturn de televió són enganyívoles, que són un no
res al costat de l’oportunitat de parlar amb la lluna
plena, i fer-li una promesa a canvi d’obtenir vés a
saber què. El secret no està en dur-lo de la mà, sinò
en obrir-li una porta.

La reflexió cal fer-la avui, no pas demà, perquè el
dinamisme de la infància té un ritme tan vertiginós
que hi ha el risc d’arribar al port quan el vaixell ja
hagi sortit, i només ens quedarà saludar de lluny, i
llavors entendrem que hem fet tard. M’espanta la
possibilitat de fer tard, i per tal de no fer tard jo
voldria, igual que tants, detenir el temps, o com a
mínim fer que vagi més a poc a poc. Però això no és
possible, i m’ho demostra cada dia un fiet, que ahir
no caminava, i avui sí que camina. Perquè s’ha fet
gros, i si jo no m’espavilo farè tard, i em convertiré
en naftalina. L’altre dia vaig escoltar que una fieta
deia «mami», i li deia a la seva mare, i jo no m’es-
perava que parlés tan prest, i amb tanta precisió. I
vaig adonar-me de la necessitat de reflexionar com
a mecanisme per actualitzar el cap, i el cor.

El rei de la casa és una exposició necessària, és al
Palau de la Virreina, a les rambles de Barcelona, fins
a finals de setembre. Qui hi vagi, que hi vagi: és
cosa bona. També es pot visitar l’exposició a Inter-
net: n’hi ha prou amb escriure, entre cometes, al
buscador Google, el nom de la mostra: «El rei de la
casa» o «El rey de la casa», segons la llengua de
preferència.

I el nou gerent va assumir el càrrec. El conec una
mica, de prendre un café matiner a l’ambulatori
d’Alaior, abans de les visites. Va ensenyar-me qua-
tre coses, tal vegada ni tan sols va adonar-se’n. Li
tinc una especial estimació, tal vegada perquè es-
criu coses de la gent a S’Ull de Sol, la revista d’Alaior.
Tal vegada perquè el vaig trobar dimecres
capvespre, unes hores després d’assumir com a ger-
ent, a l’ambulatori d’Alaior, i se’n va recordar, de mi.
Tal vegada perquè vestia de senzill, perquè no
s’havia posat una bata blanca, massa planxada,
potser emmidonada, amb el logotip de l’Hospital
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Mateu Orfila, per sortir a la foto, i fer-nos creure que
en acabar la cerimònia faria feines a Urgències com
si res hagués passat. Només va entrar a buscar no
sé què, a l’ambularori, el nou gerent, i ens va salu-
dar. En aquell moment xerràvem la senyora del
taulell i jo. Intento recordar el nom d’aquesta seny-
ora, pero només recordo que té una veu encisadora
i una mirada acollidora. I se’n recordava, de mi. Tal
vegada el secret no està en qui se’n recordi, ni quin
càrrec té la persona que se’n recorda. Sinó en saber
escoltar la cançó que fa recordar, que bressola, el
cos o el cor.-

61. Dilluns 13/08/07

Les regles del joc

Adolescent de les primeres en fer-se adolescent, va
desembolicar l’entrepà, i de lluny estant vaig veure
que era un entrepà força gros. Més que gros, llarg i
prim, potser preparat per a una adolescent amb
fama de menjar molt, o tal vegada pensat per a
dues persones de menjar estàndard. I llavors les
dues, la de l’entrepà i l’amiga, van avançar lentes i
xerrant, amb pas decidit i inexorable, cap a la can-
tonada de la pista, allà on és la paperera. Era dijous,
cap a un quart o dos quarts d’onze del matí, a l’es-
planada que hi ha al davant del poliesportiu d’Alaior.
Feia un sol agradable i una oloreta de verd i d’estiu.
Jo prenia un tallat a la terrassa que hi ha al costat de
l’esplanada, i deixava volar la vista sobre aquell
espai, barreja sàvia de ciment i de bosc, per gaudir
de l’espectacle vigorós i rejovenidor d’un munt de
fiets que juguen cadascú com la pròpia natura li per-
met.

N’hi havia un munt, i el conjunt resultava cos-
mopolita i heterogeni, sobre tot alliçonador. Un grup
de petits força petits feien jocs individuals, però ro-
manien agrupats. Ja se sap que els jocs primerencs
són de jugar sol perquè el jugador encara no ha de-
scobert les regles del joc, i no les ha descobertes
perquè no ha assolit prou maduresa per descobrir-
les. Un altre grup, ara de fiets de més edat, feien
carreres circulars, corrien en un circuit imaginari que
tornava a començar allà on acabava de terminar.
Feien veure que es perseguien, que un volia atrapar
l’altre, però de fet no es perseguien, ni ningú atra-
pava ningú. Perquè atrapar el corredor hauria signi-
ficat el final de la carrera, el final d’un joc les regles
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del qual només són comprensibles per als jugadors.
Ja se sap que la gràcia del joc infantil no és guanyar
o perdre, sinó jugar, i continuar jugant, i seguir ju-
gant, i no acabar mai de jugar.

És bo d’estimular el joc que no busca la competèn-
cia entre els jugadors sinó la mútua diversió. L’ob-
jectiu del joc infantil és jugar, i això marca la
diferència amb el joc adult, que mira de guanyar, de
vèncer l’adversari, de derrotar-lo, de destruir-lo, de
quedar-se amb la seva fortuna. Dos fiets que juguen
són dos amics, dos adults que juguen són dos ene-
mics: en quin punt de l’evolució es produeix el
canvi? On canvien les regles del joc, qui les canvia?

No trobo explicació: per què els fiets volen que torni
a començar el mateix conte, una i mil vegades, i que
no tingui cap canvi? Com és que gaudeixen una i mil
vegades de la mateixa pel·lícula? No busquen guan-
yar sino participar, no volen canvis ni notícies, no
volen la novetat, demanen que tot sigui igual, que
les regles del joc siguin sempre les mateixes. Tal ve-
gada l’explicació és que troben la gràcia en el
gerundi: és millor estar jugant que jugar, estar ar-
ribant que arribar, estar en etapa de creixement que
arribar al final del creixement, desenvolupar-se que
fer-se adult. O tal vegada s’estimen més la certesa
del fet conegut que la incertesa de la novetat. Sigui
com sigui, allí estaven, jugant de colònies, tots ple-
gats però ben organitzats, classificats per edats, és
a dir, classificats segons les potències i les apetèn-
cies de cadascú.

A una banda de l’esplanada hi ha una zona per as-
seure’s. Hi havia un grup de fiets i de fietes a punt
per l’adolescència, o ja marcats per les formes cor-
porals, impossible amagar-les, que modelen les hor-
mones pròpies de la pubertat. N’hi havia d’asseguts,
n’hi havia que romanien dempeus. Jo mirava des de
la terrassa, i prenia un tallat que ja estava fred. Mi-
rava i admirava les actituds que adoptaven, i vaig
tenir la sensació que cadascú buscava l’espai que li
corresponia, però que ningú no el trobava. No acon-
seguien trobar el que buscaven perquè no sabien
què buscaven. Encara no tenien les regles del joc, i
porquè no les tenien es mantenien sense regles, a
veure què passa. És a dir, encara s’estimaven més la
certesa del fet conegut que la incertesa del canvi.
Més que arribar volien caminar.
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I en aquestes estava quan del grup en va sortir la de
l’entrepà, amb l’amiga, en direcció a la cantonada
on és la paperera. La de l’entrepà semblava la més
decidida de les dues, i de les dues era la més de-
senvolupada. Caminaven tot xerrant, i ella desem-
bolicava l’entrepà. En arribar a la paperera, sense
interrompre la conversa, com si res estigués a punt
de passar, la de l’entrepà va dividir l’entrepà en dos.
Jo vaig pensar que li’n donaria la meitat a l’amiga.
Però no. Va llançar la meitat de l’entrepà a la paper-
era. I de la meitat que li quedava a la mà, en va sep-
arar el cul, i també el va llançar a la paperera. I
llavors van tornar totes dues al grup, la de l’entrepà
menjava mig entrepà i l’amiga no menjava res. I
totes dues eren al grup dels adolescents preadoles-
cents que buscaven les regles del joc. La de l’en-
trepà i l’amiga van demostrar que les regles del joc
que feien servir, i de les quals era evident que es-
taven orgulloses, no eren de les bones, sinó de les
que anuncien a la tele (però no sé on és sortida,
perquè les regles del joc adolescent de quan érem
adolescents no serveixen per als jocs dels adoles-
cents d’avui, encara que les peces d’aquests jocs són
sempre les mateixes).-

62. Dilluns 20/08/07

Les joguines tòxiques

Segons el que diuen els informatius, hi ha unes
joguines tòxiques. Que ja no hi són perquè les han
retirades. Gràcies, senyors, per tenir tanta cura de la
salut infantil, però amb la mà al cor hem de re-
conèixer tots plegats que el fet és gairebé intran-
scendent, és poca cosa més que una escenografia
entre les bambolines de la qual s’amaguen els as-
pectes realment importants de la qüestió. Informen
que el problema rau en una partida de camionets
que van pintar, a la Xina, amb una pintura que conté
més plom del que és permés a Europa. I considerant
que l’estiu sol ser pobre en les notícies sucoses que
permeten fer buida polèmica, i encara més al bell
mig d’agost, els mitjans massius de comunicació en
fan un gra massa.

Fa anys i panys que se sap que el plom és tòxic, que
provoca una intoxicació, gairebé sempre crònica,
que afecta el sistema nerviós, els ossos, la produc-
ció de glòbuls vermells, els ronyons, l’aparell gas-
trointestinal i el sistema reproductiu. La població
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infantil n’és particularment vulnerable, en especial
els més petits, que en general no presenten símp-
tomes fins que l’escola els exigeix d’assolir determi-
nades fites. La intoxicació resulta d’ingerir petites
partícules o la pols domèstica contaminada amb el
plom que procedeix de la pintura de les cases pin-
tades fa més de trenta anys; la tendència que tenen
els fiets d’endur-se tot a la boca afavoreix aquesta
via per intoxicar-se. També és possible la contami-
nació a causa de beure aigües conduïdes per las an-
tigues canonades de plom; la pol·lució ambiental en
podria ser una altra causa. Per tant, és un problema
que afecta els habitants de les gran ciutats i dels
habitatges antics. No tinc notícia que aquesta intox-
icació sigui un problema rellevant a Menorca.

Se’n diu intoxicació plúmbica o saturnisme. I si la
glucèmia és la quantitat de glucosa sanguínia, la
plumbèmia és la quantitat de plom que hi ha a la
sang. Perquè la paraula plom procedeix del llatí
plumbum, i l’adjectiu plúmbic/a (o plumbi/plúmbia)
procedeix de plumbeus. I el sufix -èmia fa una refer-
ència quantitativa a la sang. La ciència accepta com
a cosa inofensiva que hi hagi una mínima quantitat
de plom a la sang de les persones. Un conegut llibre
de pediatria, escrit per un conjunt de professionals
del Children’s Hospital of Philadelphia, Estats Units,
i supervisada l’edició espanyola per un conegut cat-
edràtic de pediatria, explica que una plumbèmia
igual o superior a deu micrograms de plom per cada
decilitre de sang indica que hi ha hagut exposició i
absorció de plom, i que un nivell de vint o més és in-
dici d’intoxicació. I per tal que tothom pugui avaluar
la importància d’aquestes dades, el llibre indica que
més del 4% del fiets menors de cinc anys que viuen
als Estats Units tenen una plumbèmia de deu o més
micrograms per decilitre de sang. El país que pre-
sumeix de tenir la millor sanitat del món (la qual
cosa és equivocada: és una informació enganyívola),
té per tant un milió de fiets que estan a prop de l’in-
toxicació plúmbica perquè viuen immersos en un
ambient contaminat amb plom però, això sí, juguen
amb joguines pintades amb pintura amb poc de
plom. És un fet paradoxal: una indústria del país que
més contamina està preocupada perquè les pintures
dels camionets que fabrica tenen una mica més de
plom del que pertoca.

També és un fet paradoxal que surti un pare a la tele
demanant explicacions perquè, diu, al seu fill li pot
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passar qualsevol cosa si s’enduu el camionet tòxic a
la boca. Però no li preocupa el fet d’haver-li comprat
una joguina d’estètica bèl·lica. Les autoritats fan ben
fet de retirar del mercat una joguina que té un cert
potencial tòxic, però les mateixes autoritats haurien
d’advertir que el potencial tòxic és mínim, i que
probablement sigui més perillós que un fiet s’entreni
des de ben petit amb joguines de guerra. Tan
ridícula em sembla la reclamació d’aquell pare, que
exigeix drets abans d’assumir tots els deures que
implica la paternitat, com la quantitat d’espai infor-
matiu que motiva el tema en alguns mitjans de co-
municació. És perillós que una qüestió sense gaire
transcendència ocupi bona part de l’opinió pública
perquè es crea un ambient de temor col·lectiu que
no condueix enlloc. Tot plegat el tema fa una oloreta
sospitosa que suggereix que hi ha més cosa ama-
gada, o que la comunitat no té res de més interes-
sant per xerrar durant les llargues i tedioses
jornades de platja.

I vet aquí una troballa que em serveix per solidar-
itzar-me amb els fiets i les fietes que es veuen oblig-
ats a treballar en comptes de passar largues estones
a la platja. Pinten juguines per tal que d’altres, i no
pas ells, puguin jugar. I no saben res d’intoxicació
plúmbica ni de plumbèmia perquè ningú els ha ex-
plicat res, perquè mantenir una comunitat en la ig-
norància és una forma de dominació, és una forma
d’explotar-la. Si pinten amb una pintura que té
massa plom, és força probable que acabin intoxicats,
i no serà precisament per endur-se un camionet a la
boca, sino per viure a la banda oculta de la global-
ització. És un bitllet de transport escolar. Hi ha el
dibuix d’una fieta xinesa, que amb una mà agafa una
bandera i es posa l’altra al cor, i somriu. Tal vegada
espera que les joguines que pinta resultin divertides
per a un fiet que no coneix, tal vegada espera poder
jugar algun dia amb aquell fiet que no coneix.-

63. Dilluns 27/08/07

El límit de la viabilitat

Límit de viabilitat és un concepte nou. Que deter-
mina la probabilitat de sobreviure que tindrà un
bebè prematur segons neixi a un país subdesen-
volupat, a un país en vies de desenvolupament o en
un país força desenvolupat. És a dir, segons les pos-
siblitats humanes i tecnològiques de l’indret on neixi.
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Les probabilitats de sobreviure a les dificultats i
complicacions d’un part prematur són menors a
Senegal que al Japó, per exemple, perquè els recur-
sos sanitaris que destina Senegal al problema de la
prematuresa són força menors que els que hi des-
tina el país nipó. Aquesta afirmació, que no és cap
novetat, que indica una injustícia de vida de grau
màxim, un fet que hauria d’avergonyir senegalesos
i japonesos, i fins i tot els menorquins i extra-
menorquins que gaudeixen de les ginebroses festes
de l’estiu, no és la qüestió que volen plantejar avui
aquestes línies. Tal vegada per permetre que
menorquins i extramenorquins acabin la disbauixa
festera d’agost sense haver de pensar, ni per un mo-
ment, que un grapadet de fiets, de pell bruna la ma-
joria, morirà de pobresa durant l’estona que trigaran
en prendre una pomada.

Cada vegada hi ha més parts prematurs i, en con-
seqüència, cada cop hi ha més nadons que neixen
amb un pes inferior al que es considera normal: als
països, diguem-ne, avançats, el 7,5% dels fiets són
de baix pes en nàixer, i l’1,5% neix amb un pes ex-
tremadament baix. Aquests fiets prematurs presen-
ten, en general, un pes proporcional al temps de
gestació: a menys temps de gestació, menys pes. I
les dificultats i complicacions que presenten com a
conseqüència de la condició prematura són propor-
cionals al pes i al temps de gestació: a més prema-
turesa, més vulnerabilitat. Però la ciència i la
tecnologia han fet avenços extraordinaris per millo-
rar les perspectives dels fiets prematurs, i el resul-
tat d’aquests avenços és que cada cop hi ha més
nadons, prematurs i extremadament prematurs, que
aconsegueixen sobreviure, i la majoria viu sense
gaire seqüela.

Fa cosa de vint-i-cinc anys, als països més avançats,
el límit de viabilitat estaba establert en 26 setmanes.
Això significa que era tan remota la probabilitat de
sobreviure que tenia el fiet que naixia abans d’a-
complir 26 setmanes de gestació, que es consider-
ava que els esforços per conservar-li la vida estaven
destinats al fracàs. En efecte, en aquell temps
morien quasi tots el prematurs que naixien amb un
temps de gestació inferior a 26 setmanes (fóra bo
de recordar que la durada mitjana de la gestació
normal és de 40 setmanes). Actualment, els avenços
científics i tecnològics de la perinatologia, de la
neonatologia, de la nutrició infantil, i de la gestió i
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organització dels recursos sanitaris, aconsegueixen
que la supervivència dels prematurs de 25 setmanes
de gestació ja no sigui l’excepció sinó la regla. En
conseqüència, tot considerant els recursos humans
i tècnis dels hospitals més importans, el límit de vi-
abilitat ha estat rebaixat.

El límit de viabilitat és el temps de gestació que
marca la frontera entre la vida i la mort, entre prou
maduresa per viure (amb molt d’esforços) o massa
poca maduresa per viure (encara que amb tots els
esforços). És fàcil adonar-se que aquest límit varia
segons el país i fins i tot segons l’hospital que es
consideri. Un fiet prematur de 25 setmanes de
gestació tindrà perspectives sòlides si neix a l’Hos-
pital Son Dureta de Palma de Mallorca o a Sant Joan
de Déu de Barcelona, però les perspectives no seran
igualment sòlides si neix a un petit hospital comar-
cal i no hi troben manera de traslladar-lo amb
urgència i amb les condicions que li permetin de so-
breviure al trasllat.

El límit de viabilitat és de 22 setmanes al Japó i a
Alemanya, però és de 25 setmanes a Holanda.
D’aquesta manera, el fiet que vingui al món després
d’haver acomplit només 24 setmanes de gestació
rebrà tan sols cures pal·liatives a Holanda. Però
rebrà totes les atencions que siguin necessàries per
tal que sobrevisqui si neix al Japó o a Alemanya. La
qüestió no és aquí d’infraestructura sanitària o de
recursos humans o tècnis, sinó que és una qüestió
de criteris. La vida està plena de diferències, i que la
fletxa de la vida apunti cap al Cel o cap a la Terra
és, també, una qüestió de sort, la bona sort o la
mala sort de nàixer aquí o allà.

No tic notícia que Espanya tingui establert un límit
oficial de viabilitat, però és probable que cada hos-
pital espanyol en tingui un, encara que extraoficial.
L’autoritat que vulgui establir el límit necessita
valentia, però més necessitarà d’arguments
poderosos, raons científiques avalades per les per-
sones i les institucions que en sàpiguen molt i no es-
tiguin sotmeses als capritxos dels polítics. Sentit
comú i sensatesa, i no deixar-se influir per la tradi-
ció o per la cosa sentimental. Li caldrà objectivitat i
consens. I amb aquesta fòrmula les autoritats
menorquines haurien d’establir un límit per a les
festes de l’estiu perquè és evident que la massifi-
cació, el descontrol social i el consum d’alcohol i
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drogues necessiten un límit. Ho demostren les con-
seqüències de les festes legals i il·legals d’aquest
agost. Aquí també, la fletxa de la vida hauria d’a-
puntar cap a baix o cap a dalt segons els riscos que
tingui cada festa, per tal que siguin fetes realment,
i no acabin en tragèdia.-

64. Dilluns 03/09/07

La presentació del triumvirat

Mirada amb ulls infantils, la presentació i les pa-
raules de presentació dels triumvirs conviden a la
il·lusió. La mirada infantil mira com si mirés per una
escletxa, segurament per poder concentrar-se en el
centre de la qüestió i no haver de patir les influèn-
cies del detalls perifèrics. La mirada dels adults, en
canvi, sovint mira abans que res la perifèria, tot bus-
cant els detalls que argumentin l’adhesió o el rebuig
de la qüestió central, més enllà del valor intrínsec
que tingui aquesta qüestió. La mirada infantil no s’e-
quivoca, i fins i tot ensenya a mirar. Tal vegada hau-
ríem d’educar la mirada tot seguint l’exemple
infantil. Però la mirada adulta és més segura perquè
considera més elements, encara que corre els risc
de perdre’s en el laberint d’aquests elements, i és
possible que hi siguin precisament per tal que la mi-
rada es desorienti i valore la qüestió de manera
errònia.

Dilluns passat, poc després del migdia, a la sala
d’espera de la part nova del Centre de Salut Canal
Salat, a Ciutadella, en un ambient diàfan que no per-
metia d’amagar gaire cosa, es va presentar el que
m’atreveixo d’anomenar triumvirat. El nou gerent de
la salut pública menorquina va presentar-se oficial-
ment, i va presentar la persona que dirigirà el con-
junt de l’assistència primària de Menorca, i la
persona que coordinarà el conjunt d’activitats del
Canal Salat. Són Antoni Gómez Arbona, Maria Do-
lors Pérez Catxot i Josep Pons Oleo, respectivament.
Eren asseguts a una taula d’esperit catedràtic; el
personal del Centre érem asseguts o dempeus al
front i a les bandes. Un fiet mirava a través d’una
escletxa.

El diccionari m’explica que un triumvirat és el con-
junt de tres persones que comparteixen la direcció
d’una organització, i que cadascuna d’aquestes per-
sones és un triumvir. Dilluns passat els triumvirs
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d’aquest triumvirat van presentar-se, i van manifes-
tar la il·lusió de voler fer les coses ben fetes. No van
prometre miracles perquè de miracles només n’hi ha
al món de la fantasia infantil, però sí es van com-
prometre a fer tot el que tinguin a l’abast de la mà
per tal que la sanitat pública d’aquesta banda de
Menorca continuï el camí de les coses que milloren
sense presses, però sense pauses. És bo, això de no
prometre res però de comprometre’s a tot. Al cap i
a la fi és el que fem molts: no puc prometre un re-
sultat, però sí que em puc comprometre a fer tot el
que calgui per tal que les coses acabin de la millor
manera que sigui possible. M’estimo més el com-
promís d’intentar-lo que la promesa de fer-lo. Fins i
tot quan es tracti de l’amor.

Un fiet petit mirava la cerimònia del triumvirat des
d’una escletxa. De les paraules importants que s’hi
van dir en va prendre mental i curosa nota. I tots
sabem, fins i tot els triumvirs d’un triumvirat, que la
paraula que es dóna a un fiet és paraula sagrada,
perquè un fiet no s’oblidarà de la paraula que li van
donar, ni acceptarà canvis, ni acceptarà justificacions
ni atenuants, ni excuses ni històries ni romanços. A
la cerimònia del triumvirat hi havia un fiet petit que
mirava per una escletxa, i de tots tres triumvirs en
va escoltar paraula de compromís, però no pas com-
promís de fer-lo, perquè en aquestes promeses ja
no hi creu ningú, sinó compromís d’intentar-lo. I
amb tot el dret del món, aquest fiet exigirà que l’in-
tent sigui evident i sigui coherent, que l’intent sigui
cosa quotidiana i seriosa, i que l’objectiu sigui l’a-
compliment de la paraula i no pas la satisfacció dels
foscos interessos polítics. Si no fos així, aquest fiet
farà una plorera grossa, i no farà els deures d’escola,
ni es prendrà la llet. S’anirà al llit sense sopar. I aquí
es quedarà, bocabadat i palplantat, fent el ridícul, el
triumvir que en sigui responsable.

Els triumvirs del triumvirat van deixar la porta
oberta als suggeriments que ens calgui de fer. I vet
aquí el primer, que és una ferida antiga i dolorosa:
abans de pagar l’anomenada pastilla del dia
següent, la sanitat pública menorquina ha de pagar
les vacunes que recomana l’Organització Mundial de
la Salut i l’Associació Espanyola de Pediatria. La
pastilla del dia següent costa 18 euros. La vacuna
contra les infeccions provocades pel pneumococ
costa 75, cada dosi, i en calen dos, o tres, o fins a
quatre, segons l’edat del fiet. La pastilla mira de
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solucionar una negligència imperdonable abans que
els pares en sàpiguen res. La vacuna mira d’evitar
malalties terribles, i seria una negligència imper-
donable si els triumvirs no en fan alguna cosa conc-
reta abans que els pares en sàpiguen més.

Aquesta vacuna, oficial i gratuïta a la Comunitat de
Madrid, és aquí una ferida que continua oberta
perquè no rep les atencions que necessita. I el que
necessita és cosa senzilla: de primer, cal que l’au-
toritat competent s’hi pronunciï i deixi clar si cal va-
cunar els fiets de Menorca. I de segon: si considera
que la vacuna és necessària, ha de pagar-la. Però
deixar les coses tal com ara estan, o rentar-se les
mans tot dient que no en tenen les competències,
seria una negligència imperdonable. El triumvirat pot
comptar amb les mans que escriuen aquestes línies,
i segurament també amb les mans de moltes altres
persones de bona voluntat. Però que després no ens
vinguin amb romanços.-

65. Dilluns 10/09/07

Moixos

Bona idea, la de tenir un moix a casa, perquè no hi
haurà rates. A ningú li agraden les rates, però la
població europea va menjar rates quan va tenir
gana. Fins no fa gaire existia l’ofici de talper. El
talper caçava talps de camp, més coneguts com a
rates talperes, amb l’ajuda d’un ca ensinistrat, i
anava de poble en poble oferint els seus serveis pro-
fessionals. La gent li pagava per caçar talps, i reduir
d’aquesta manera el nombre d’aquestes rates, que
viuen dins les llargues galeries subterrànies que ex-
caven. Però de portes enfora la societat menysp-
reava els talpers perquè eren nòmades, perquè
segur que feien pudor de talper, i perquè el talper i
el seu ca menjaven les rates que caçaven, i el talper
venia després les que no s’havien menjat, i la gent
li’n comprava, de rates mortes. La història és la de
sempre: la societat rebutja en públic els serveis de
què gaudeix en privat.

Resulta paradoxal observar que la societat adulta in-
culca als infants el fàstic envers les rates, però els
inculca tendresa envers les ratetes dels contes i els
ratolins de les pel·lícules. Però la societat no en pot
ni veure, de rates i ratolins, i mira d‘exterminar-los,
o com a mínim que no entrin a casa. Tal vegada la
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fal·lera per fer-los fora prové del mal que feien als
prats o de les malalties que van ocasionar. La terri-
ble epidèmia que va assolar el continent europeu
entre 1347 i 1351 va ser de pesta bubònica, una
malaltia infecciosa que es va escampar amb rapi-
desa porquè es transmet fàcilment de persona a
persona mitjançant les rates i les puces. I en aque-
lla època les rates convivien amb les persones d’una
manera inexorable, i rates i persones tenien puces.
Hi va morir molta gent. Pobles sencers van quedar
deserts, hi va haver vaixells a la deriva perquè tots
els tripulants morien a bord. Les famílies, desesper-
ades, es tancaven a casa per evitar la malaltia, i
morien a dins perquè tots tenien puces i estaven
acostumats a les rates, i ningú sabia res sobre la
transmissió de les malalties infeccioses. La societat
francesa en va demanar una explicació a la Univer-
sitat de París, i els savis van informar que la pesta
era el resultat de la corrupció de l’aire que havia
causat, el 1345, la conjunció entre Júpiter, Saturn i
Mart. A ciutats i pobles deixaven els cadàvers al car-
rer per tal que els recollissin, però mentre arribava
la carreta que se’n duia els morts al cementiri, les
rates els mossegaven, i agafavan la malaltia, i les
puces s’alimentaven de la sang de les rates malaltes,
i es convertien en puçes infectes.

La pesta bubònica deu el nom a què el pacient pre-
sentava bubons, uns bonys tous i dolorosos, que
supuraven una substància fètida, espessa i fosca,
que eren el resultat de la inflamació i tumefacció
dels ganglis limfàtics. La sabiduria popular indicava
que la persona que tenia avui un bubó, demà en ten-
dria dos o tres, i després un munt. Tenir un bubó in-
dicava que la malaltia ja havia començat, i hom
desesperava en veure un bubó al propi cos o al cos
de la persona estimada. Hi ha tanta semblança, de
lletres i de significat, entre les paraules «bubó» i
«buba», i entre «buba» i «pupa», que puc pensar
que quan un fiet diu que té una pupa al dit, i con-
sidera el fet com una cosa important, i demana
atencions, està fent una referència ancestral a la
buba, al bubó. Les paraules viuen a la memòria
col·lectiva, i passen de generació en generació i de
diccionari en diccionari. I m’espanta pensar la de-
sesperació d’una mare que tot gratant-li les picades
de puces al seu fill descobreix que té un bubó a
l’engonal, i que té febre, i que vomita.

Les coses han canviat i la ciència ha avançat, però
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encara hi ha, aquí mateix, a l’abast de la mà, signes
i símptomes, costums i tradicions que ens recorden
que hi va haver temps terribles, i que convé de
recordar-los abans de protestar.

Encara hi ha el costum d’espantar les rates, i per
això és bo de tenir un moix a casa. És bo de tenir un
moix a les portes de casa, que estigui alerta i vigi-
lant. Hi ha tanta semblança entre la bona idea de
tenir un moix a les portes de casa i la bona idea d’in-
stal·lar un moix a la rotonda que ordena l’accés al
Centre de Salut Canal Salat, a Ciutadella, que puc
pensar que no és fortuït, el fet que estigui aquell
moix allí, alerta i vigilant. Puc pensar que no és cosa
fortuïta sinó l’expressió d’una necessitat antiga: es
necessita que algú vetlli perquè no entrin les rates a
casa. És un símbol, una voluntat, un desig. El sim-
bolisme de l’escultura que hi ha a la rotonda de
Canal Salat supera la bellesa de què pot fer gala,
que és molta. El moix que vigila aquestes línies,
però, és un altre, és una pintura, un quadre de la
Marina Maass, artista extraordinària que encara no
ha aterrat a Menorca.

El moix de Canal Salat vigila Canal Salat, que és
casa de tothom, una casa que sempre té les portes
obertes, i es fàcil per tant que hi entren rates. El
moix no les deixa entrar, ni a les rates ni a cap altre
bestiola. I d’aquesta manera tothom pot anar-hi
tranquil. Però la persona que hi vagi, si us plau, que
no entri amb puces, les deixi a casa seva.-

66. Dimarts 18/09/07

El pa de l’escola

Primera setmana d’escola, quin goig! L’escola ja no
és tan sols una institució d’ensenyament, un espai
per aprendre coses més o menys importants (i sus-
ceptibles de convertir-se en matèria d’adoctrina-
ment: la història m’ho demostra). És una mena de
família alternativa que desenvolupa funcions educa-
tives i de custòdia dels fiets mentre els pares fan
feines, o en busquen. L’ensenyament, entès com la
transmissió de coneixements que fa el mestre i l’as-
similació que en fa el deixeble, és un instrument per
a la funció educativa i l’entreteniment de la funció
de custòdia. Aquesta qüestió és massa delicada i
força complexa, i és punt de confluència d’interessos
oposats. Per això, una veu interior em convida a
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deixar el tema, i el deixo: és bo i prudent de fer-li
cas a la veu interior (hi tornaré, però).

Igualment la veu exterior es queda tranquil·la
perquè com a mínim ha pogut plantejar una altre
cop la qüestió de quina és la funció que desenvolupa
l’escola actualment. I quina hauria de ser, en aten-
ció a la necessitat, i fins i tot l’obligació, que tenen
les institucions d’adaptar-se a la modernitat dels
temps i, en particular, d’adaptar-se a les necessitats
de la societat a la qual serveixen. Escola i sanitat són
serveis, institucions que brinden serveis a la soci-
etat. No és per tant la societat ni són les persones
que han d’adaptar-se a l’escola, sinó a l’inrevés: les
institucions de servei han d’adaptar-se a la societat
i a les persones a les quals serveixen. De fet, sem-
pre s’han adaptat, encara que lentament. Suposo
que l’escola de Menorca no serà pas l‘excepció. I és
en aquest context d’adaptació necessària i obligada
que no entenc per què l’escola menorquina ha
començat cuera. A ningú li agrada la cua, i no és bo
de tenir vocació cuera.

En l’Atenes antiga, només anaven a escola els fiets
de les famílies més benestants. A partir de set anys
hi aprenien lectura, escriptura, gramàtica, educació
física i poesia. No hi anaven sols, sinó acompanyats
d’un esclau que per aquesta funció rebia el nom de
paidagogos. La paraula procedeix del llatí paeda-
gogus, que vol dir preceptor, o acompanyant de
fiets; i al seu torn la paraula paedagogus procedeix
d’un mot grec format por dues partícules: nen o
noiet, d’una banda, i jo condueixo (o jo he conduït),
d’una altra. Cal observar en conseqüència que pa-
raules com ara pedagog o pedagogia es van originar
d’una situació d’esclavitud que albirava quotes de
llibertat. Perquè suposo que el paidagogos, només
d’acompanyar l’alumne, aprendria molta cosa, tal
vegada més que l’alumne, i acabaria superant
l’alumne perquè afegiria, al propi pensament, ple
d’idees de llibertat, el pensament i les ensenyances
destinades a l’alumne.

En català, la paraula és del segle XV. Apareix per
primer cop al Llibre del Regiment del Princeps, del
1411, amb aquesta definició: «Pedagoch és apellat
aquell mestre qui mena e nudreix l’infant en estudi.»
Trobo que la definició és extraordinària perquè in-
clou els conceptes de nodrir o alimentar, i el de fo-
mentar. Efectivament, la persona que ensenya o que
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educa, alimenta; i fomenta, estimula. Tal vegada
Ramon Llull alimentava, d’alguna manera, l’infant
que després seria el rei Jaume de Mallorca. Perquè
en va ser preceptor. No sé si va fer de preceptor amb
el sentit de professor, o amb un sentit semblant al
del paidagogos d’Atenes, o tal vegada la funció que
tenia agafava característiques dels dos sentits. És
força probable, però no segur, que Ramón Llull hagi
estat mallorquí, i que hagi nascut el 1232; va morir
el 1316. Però sí que és segur que va escriure moltes
coses, i d’un valor colossal.

De Ramón Llull agafo el Romanç de Evast e de
Aloma e de Blanquerna son fill, un llibre de consulta
obligada. I em sorprenc en llegir, al capítol II (Del
naixement i l’educació de Blanquerna), al paràgraf
sisè: «Quan Blanquerna hagué vuit anys, son pare
Evast lo posà a estudi [...] Un dia esdevingué que
Aloma donà a son fill Blanquerna, ans que anàs a
escola dematí, a almorzar carn rostida, i despuix li
donà un flaó que menjàs en l’escola, si li venia sabor
de menjar. Quan Evast, son pare, ho sabé, reprès en
gran manera a Aloma, e dix-li que als infants no deu
hom donar a almorzar dematí, sinó pa tan solament,
perquè no s’avesen a ésser golós ni llépols, e perquè
no perden la sabor de menjar en taula quan és hora
de dinar». Aquestes línies, escrites fa uns set-cents
anys, presenten avui una actualitat que va més enllà
de la curiositat. Van ser escrites amb finalitat ed-
ucativa, són consells antics que cal seguir encara
avui. I aprofito per recordar que el fiet escolar ha de
berenar abans de sortir de casa, i aixó no és una
opció sinó una obligació. El fiet que beu un got de
llet i menja pa amb melmelada, o amb paté, o amb
mantega, tindrà millor rendiment escolar que el fiet
que només beu un suc abans de sortir de casa a
corre-cuita. Perquè estarà més ben alimentat, el cos
i el cervell. El berenar al pati d’escola no substitueix
el berenar de casa, sinó que n’és un complement.
L’excusa de no tenir temps o no tenir ganes són ex-
cuses puerils. I més per a la polèmica: la família que
accepta que el fill bereni al pati i l’equip docent que
ho programa, fonamenten el concepte, cap al qual
camina l’escola de manera inexorable, segons el
qual l’escola ha de fer més en relació als alumnes
que limitar-se a ensenyar-los matèries i asigna-
tures.-
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67. Dimarts 25/09/07

Continuo amb l’escola

Continuo amb l’escola. Deia la setmana passada, di-
marts, que l’escola ja no és tan sols un espai per en-
senyar i aprendre coses. Aquesta funció,
exclusivament formativa, tal vegada ha estat la
primera funció de l’escola. Deia també que a l’antiga
Atenes només anaven a escola els fills de les famílies
riques i poderoses, deia que anaven acompanyats
d’un esclau, i que aprenien lectoescriptura,
gramàtica, poesia i educació física. També a set
anys, el destí dels fiets d’Esparta era força diferent:
havien de deixar la família per rebre una formació
militar estricta. L’esperit cultural i elitista de l’escola
d’Atenes no sembla tenir res en comú amb l’esperit
militar i massiu de l’escola d’Esparta. Però tenen una
cosa comuna: el concepte d’escola com l’espai idoni
per rebre les instruccions que la societat considerava
necessàries per als fiets, i sobre tot per rebre l’adoc-
trinament i per fer les pràctiques d’allò que la soci-
etat necessitava que fessin. Sembla lògic que una
societat immersa en guerres constants mantingui
una estructura per a la formació militar de les gen-
eracions més joves. En aquest context, convido a
pensar en l’escola de l’època franquista i en l’escola
de l’època del nacionalsocialisme alemany (després
nazisme), per veure com la societat ha fet servir
l’escola com un instrument per satisfer les pròpies
necessitats, més enllà de tota consideració moral.

És evident que l’escola moderna no té l’adoctrina-
ment com a objectiu. I també és evident que l’ob-
jectiu de l’escola no és tan sols la formació dels fiets,
sinó també l’educació. Veig que el concepte d’escola
com a institució educativa, a més de formativa, és
molt antic, tal vegada tan antic com l’escola
mateixa. Formació i educació van conviure en har-
monia als claustres escolars, i encara hi conviuen, i
ho fan de manera tan estreta que costa de separar
el que és estrictament formatiu del que és estricta-
ment educatiu. Jo tinc la sensació, que comentava la
setmana passada, que la formació és inseparable de
l’educació perquè una, la formació, és l’instrument
per desenvolupar l’altra, l’educació. Aquesta idea és
vàlida per a l’escola, però no ho és per a l’educació
que rep, o hauria de rebre, el fiet a casa.

Si la formació del fiet ha estat la primera funció de
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l’escola, l’educació ha estat la segona. I avui ningú
s’atreviria a dubtar de la capacitat de l’escola com a
institució de formació i educació. Però vet aquí que
des de fa uns anys l’escola assumeix una tercera
funció, la de custòdia dels fiets, i, en conseqüència,
assumeix una funció de protecció, de tenir-ne cura
durant un temps preestablert i en unes condicions
prèviament pactades.

Ja fa molt de temps que un bon nombre d’organ-
itzacions fan molta feina per tal que els fiets que són
laboralment o sexualment explotats tinguin una in-
stitució de formació i educació com alternativa. Hi
ha esforços importants, però tal vegada no tant com
seria necessari, que miran que el fiet que traballa o
la fieta que fa de prostituta vagin a escola en
comptes d’haver de treballar o de mantenir relacions
sexuals. És evident, per tant, que el model d’institu-
ció que proposen es formatiu i educatiu, i de pro-
tecció alhora. La escola moderna, que em fa l’efecte
que no assumeix del tot el concepte d’escola com a
institució de custòdia i protecció, hauria de reflex-
ionar sobre aquest punt. Perquè la societat li dem-
ana aquesta funció, porquè la societat necessita que
l’escola desenvolupi més aquesta funció, li dediqui
més hores. I conforme l’escola acompleix aquesta
tasca, avança en el procés d’obligada adaptació a la
modernitat dels temps.

Torno a agafar el llibre que vaig agafar la setmana
passada, el de Blanquerna, de Ramon Llull. I del
capítol II, paràgraf cinquè, en transcric textualment:
«Així tingué Aloma ab si son fill Blanquerna fins a
tant que pogué anar e jugar ab los altres xics, i no
el costregué a fer ninguna cosa contrària d’aquelles
que natura requer a tal edat en los infants: mas ans
lo deixà fins als vuit anys al curs de la natura.» I el
paràgraf següent comença, ho recordareu de la set-
mana passada: «Quan Blanquerna hagué vuit anys,
son pare Evast lo posà a estudi...» M’espanto en lle-
gir aquest text. Perquè interpreto que Aloma, la
mare, no va obligar Blanquerna a fer cap cosa que
sigui contrària a la naturalesa pròpia de l’edat infan-
til, i si aquest detall figura aquí (en una novel·la d’es-
perit educatiu), indica que en aquella època era
habitual que un fiet fos obligat a fer coses impròpies
de la naturalesa infantil, i suposo que es tracta de
treball infantil o de serveis sexuals per als
poderosos. Veig aquí una proposta, de fa sis segles,
per tal que els fiets, en comptes de fer coses con-
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tràries a la naturalesa infantil, vagin a escola. Porquè
allí tindran cura d’ells, els ensenyaran coses, els ed-
ucaran i els protegiran. I vet aquí les tres funcions
de l’escola. Fóra bo de recordar que cap al 1900,
més de la meitat dels fiets espanyols eren analfa-
bets. Queda palés que l’escola ha fet molta cosa, i
encara que no és perfecta (res ho és), necessita que,
en comptes de mirar de trobar-li els draps bruts, la
societat, agraïda, li reconegui públicament la labor
que desenvolupa.-

68. Dilluns 01/10/07

L’epidèmia de xarampió

Catorze dies després tots tenien xarampió. El 4 de
juny van sortir deu homes a pescar, i el 18 de juny,
quan ja havien tornat a casa, tots tenien xarampió.
Van dir que només s’havien sentit malalts durant els
tres o quatre dies anteriors, i que tenien tos i dolor
als ulls. Entre dotze i setze dies després, gairebé tots
els habitants del poble tenien xarampió. A l’arx-
ipèlag, l’epidèmia va començar a principis d’abril, i
va acabar afectant nou de cada deu habitants de
l’illa. Els primers casos es van registrar a la capital
insular, els últims són de setembre. No se sap exac-
tament quantes persones van morir de xarampió o
de les seves complicacions, però es pot calcular que
unes 255. De fiets, en va morir un de cada quatre,
però no hi ha certesa que tots hagin mort de
xarampió.

En un altre poble (en diré poble B per mantenir la
discreció que pertoca), un mariner va presentar
l’erupció del xarampió el 9 de juny, i havia participat
de les feines pesqueres, d’un altre vaixell, tan sols
cinc dies abans, el 4 de juny. El fet resultava de-
sconcertant perquè el període d’incubació de la
malaltia havia quedat establert en catorze dies. Els
investigadors van pensar, en conseqüència, que el
mariner no s’havia contagiat dels companys de
feina, i que havia d’haver un altre focus de contagi
el 26 de maig, catorze dies abans d’aquell 9 de juny.
La investigació epidemiològica es va complicar en-
cara més el 17 de juny, quan el germà petit del
mariner i un bon grapat de persones del poble van
presentar febre i l’erupció xarampionosa: n’hi va
haver que van pensar, amb tot de raó, que el
mariner no els va contagiar de tornada de la pesca
sinó abans d’anar-hi, dues setmanes enrere, el 2 o
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el 3 de juny.

Per identificar aquell focus de contagi, calia saber on
havia estat el mariner el 26 de maig. Li van pregun-
tar, i va admetre que aquell dia havia estat, només
de passada, a una altre poble (en diré poble C), i
que de tornada a casa el va agafar la foscor, i va
quedar-se a passar la nit en un altre poble (en dirè
D), que li quedava de camí. S’hi va quedar a casa
d’una vídua, però no va dormir al llit de la vídua sinó
al del criat, amb el criat. Els investigadors van mirar
els registres dels pobles corresponents al 26 de
maig, i van veure que ja hi havia casos de xarampió
al poble C, però que no n’hi havia al poble D. Es
podia interpretar, per tant, que el mariner s’havia
contagiat al poble C. Però el mariner va indicar que
en aquell poble no havia entrat en cap casa, ni havia
tingut cap contacte amb persona o animal; encara i
així, l’experiència ensenyava que el contagi era pos-
sible. Més encara quan van observar que el criat pre-
sentava febre, tos, dolor als ulls i l’erupció del
xarampió exactament catorze dies després d’haver
passat la nit amb el mariner, i que de seguida es van
registrar casos de xarampió al poble D.

No es podia saber amb certesa què havia passat,
però sí que es podia deduir que el mariner s’havia
contagiat durant el dia al poble C, i que durant la nit
va contagiar el criat. Que el criat va contagiar de-
sprés als habitants del poble D, tal vegada en anar
al dia següent al mercat. Que segurament el mariner
va contagiar els companys de feina. I que també va
contagiar el germà petit i aquest, o ell mateix, o els
companys de feina, a la resta del poble B. Però
també és possible que el criat hagi estat al mercat
del poble C durant el matí del 26 de maig, i que al
vespre hagi contagiat el mariner, i aquest hagi dut el
virus del xarampió, primer al seu poble i després a
la feina.

Tampoc no es pot saber amb certesa si el mariner i
el criat van mantenir relacions sexuals aquella nit, o
si tan sols van compartir el llit perquè tenien fred. Tal
vegada un lector somriurà amb sarcasme en llegir
la qüestió sexual que acabo de plantejar, i fins i tot
es creurà força llest en pensar malament. Però prob-
ablement s’equivoca, i s’equivoca perquè fa un judici
sense saber tots els detalls de la qüestió. I vet aquí
que aquest és un comportament massa habitual, és
una actitud perillosa i destructiva, la d’afanyar-se a
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emetre un judici de valor sense saber-ne tot el que
s’ha de saber. És possible que mariner i criat hagin
mantingut relacions sexuals, però és igualment
probable que tan sols hagin compartit el llit. Perquè
era negra nit i perquè segurament feia molt de fred,
i de vent. Perquè la perspectiva de passar la nit al
ras, a finals de maig, podia significar morir-se de
fred. Perquè això de tenir un llit per persona és cosa
moderna, abans els llits es compartien. Perquè criat
i mariner compartien una mateixa classe social, i
perquè la vídua, rica ja que tenia criat, no hauria ac-
ceptat un mariner al llit perquè hi havia diferència
de classe social: la societat hauria vist com immoral
que una vídua passés la nit amb un mariner, però no
veuria malament que un criat i un mariner vulguin
compartir un llit per tal de no passar tant de fred.

I perquè els fets que explico, que són història pura,
són del 1846. Són història de la ciència i història de
les illes Feroe, un arxipèlag que pertany a Dina-
marca, que està relativament a prop d’Islàndia, i que
està format per un grapat d’illes fredes i ventoses
que en conjunt fan el doble de superfície que
Menorca, però només en tenen la meitat de la
població. S’equivoca qui parla sense saber-ne prou.
S’equivoca qui pensa que, perquè aquestes línies
parlen d’una epidèmia de xarampió, el fiet de la foto
té xarampió. S’equivoca: té volatge, o varicel·la.
Queda vist que abans d’obrir la boca s’ha d’obrir el
cap.-

69. Dimarts 09/10/07

Enfortir amb sang

Desafortunadament, la setmana passada no va sor-
tir publicada la foto del fiet amb varicel·la. No sé per
quin motiu. Demano disculpes. Però això no fa que
perdi força la idea que expressava l’article: cal obrir
el cap abans d’obrir la boca. La idea agafa més força,
fins i tot agafa embranzida en saber que hi ha hagut
alguna mena de censura. És el que passa sempre: la
censura, voluntària o involuntària, deliberada o ac-
cidental, amb bones o amb males intensions, no
aconsegueix d’afeblir la idea que vol censurar o les
persones que vol censurar. La censura enforteix una
idea, encara que amb sang.

Fa cosa d’un segle, a la pagesia pensaven que era
possible enfortir el fills prims i febles amb la sang
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del pare si aquest era un pagès fort i corpulent. El
sistema era senzill: calia extreure una petita quan-
titat de sang del pare i tot d’una injectar-la al fill o a
la filla, i repetir el procediment de tant en tant. En la
majoria de casos, el fiet que rebia la sang no pre-
sentava més reacció que dolor a la natja, perquè la
injecció es feia mitjançant una agulla força més
gruixuda i força menys punxeguda que les actuals, i
perquè la sang és un líquid espès i viscós. El fiet
havia d’aguantar-se el dolor. Però hi havia casos en
què el fiet presentava una reacció de febre i calfreds,
i també havia d’aguantar-se.

Amb reacció o sense, el benefici que treien de la
sanguínia injecció era ben poca cosa: de la sang pa-
terna, el cos infantil només en podia aprofitar el
ferro. En canvi d’aquest poc de ferro, alguns fiets pa-
tien febre i calfreds a causa d’haver-los injectat sang
d’un grup sanguini incompatible, però d’això no se’n
sabia res. I en canvi d’aquest xic de ferro, també hi
havia la possibilitat de transmetre al fiet una malal-
tia del pare, com ara la sífilis, però d’això no se’n
sabia res. 

Qui no sap és com qui no hi veu, i no hi ha cec pitjor
que aquell que es tapa els ulls per no veure la real-
itat que té al voltant. Tal el que fa el fiet de la foto
que avui us presento: tenia càncer quan li fan fer la
foto, i va rebre tractament de quimioteràpia i ra-
dioteràpia, i després el van operar per llevar-li el
tumor, que era força maligne, i després va fer més
tractaments de quimioteràpia i radioteràpia... Avui
és un adolescent i està força bé. No sé si continua
amb la voluntat, potser involuntària, de tapar-se els
ulls per no veure la realitat. Fóra millor que no ho
faci, que no es tapi els ulls amb la mà, perquè ne-
cessita veure una realitat inexcusable: és probable
que algun dia, i no pas llunyà, tingui una altra forma
de càncer, tan maligna com l’anterior, o més maligna
encara, i si aconsegueix de sobreviure-hi, pot tenir-
ne una altra. Són coses de la sang, i no se’n sap en-
cara tot el que voldríem. I per saber per què feien
aquella reacció de febre i calfreds alguns dels fills o
filles que rebien la sang paterna, i per saber per què
algunes de les filles van parir bebès morts, és nec-
essari saber què és l’erra hac.

L’erra hac, més coneguda com Rh o factor Rh, per-
met classificar la sang de les persones en Rh positiu
i Rh negatiu. És cosa molt important, i d’entrada és
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fàcil: la persona que té el factor Rh a la sang és Rh
positiva, i la persona que no el té és Rh negativa. El
factor Rh és un proteïna especial que s’hereta d’una
manera complicada, i que està fix a la superfície ex-
terior de tots els glòbuls vermells de les persones
que per aquest motiu són Rh positives. La condició
de Rh positiu o negatiu és per a tota la vida, no can-
via mai.

Si aquell pare era Rh negatiu (no li passava en con-
seqüència cap proteïna Rh als fills a través de la in-
jecció de sang), la sang paterna no produïa cap
reacció en la sang infantil, tant si aquesta era Rh
positiva com si era negativa. Però si el pare era Rh
positiu (i això era el més probable perquè vuit o nou
de cada deu persones són Rh positives), les possi-
bilitats eren dues: 1) Si el fiet era Rh positiu, no pas-
sava res. 2) Si el fiet era Rh negatiu, hi havia reacció
a partir de la segona injecció, i no pas a la primera.

La sang Rh negativa no coneix la proteïna Rh. Si la
proteïna Rh entra en contacte amb la sang Rh neg-
ativa, aquesta la interpreta com estranya i perillosa,
i desenvolupa un mecanisme de defensa força efec-
tiu: fabrica anticossos anti-Rh, i els manté
preparats. Si en una altra oportunitat la proteïna Rh
contacta amb la sang Rh negativa, aquesta reac-
ciona de seguida, i amb els anticossos anti-Rh de-
strueix tots els glòbuls vermells que siguin Rh
positius. Aquesta destrucció és la causa d’aquella
febre i d’aquells calfreds d’aquells fiets.

La situació no solia passar d’aquí en els fills, mas-
culins. En les filles, però, les perspectives eren ter-
ribles. Perquè oportunament, si quedaba
embarassada d’un fetus Rh positiu, la sang materna,
que conservava els anticossos anti-Rh, destruïa, a
poc a poc, els glòbuls vermells del fetus perquè eren
Rh positius. I d’aquesta qüestió, molts en tindràn
records que més val no recordar.

El problema del Rh és més del que sembla, i a més
hi ha els grups sanguinis A i B. Però ja no tinc més
espai per continuar escrivint, si voleu continuo la
setmana propera. Avui només jo volia dir que no és
bo de tapar-se els ulls. Cal veure la realitat de la
sang, cal veure que la sang és necessària, i que cal
donar-ne. Encara que el bus ja hagi passat.-
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70. Dilluns 15/10/07

L’erra hac

Sembla basc, això de l’erra hac, però és català (en
tot cas, són els bascos les persones que manco el
tenen). Alerta amb el fets que semblen una cosa, i
després no ho són pas. L’erra hac, com deia la set-
mana passada, és més coneguda com factor Rh; i
determina la condició d’Rh positiu, si la sang d’una
persona determinada el té, o Rh negatiu, si no el té;
i això de tenir-lo o no tenir-lo és cosa hereditària.
Però aquesta és la versió senzilla, manipulada per a
l’ocasió. Alerta amb les versions senzilles, perquè de
vegades han estat manipulades per a l’ocasió.

En rigor, la veritat del factor Rh és més complexa: no
és una proteïna, tal el que deia la setmana passada,
sinó que és un conjunt de proteïnes la més impor-
tant de les quals rep la denominació de D (sí, lletra
D majúscula, i prou). És tanta la importància de D en
el conjunt del Rh que, sovint, amb un esperit pràc-
tic, es consideren sinònims, però no ho són. Una
altra proteïna que té importància en el conjunt del
Rh, però amb transcendència clínica molt inferior, és
d (sí, lletra d minúscula, i prou). D’aquesta manera,
no és del tot correcte afirmar que una persona és Rh
negativa o positiva, sinó que cal aclarir, si és posi-
tiva, a què és positiva: tal vegada és D positiva i d
negativa, o tal vegada és D positiva i d positiva, etc.

Amb els grups sanguinis passa cosa semblant, però
amb dos: A i B. La persona que té la proteïna A
sobre la superfície exterior de tots els glòbuls ver-
mells, és del grup sanguini A. Si té la proteïna B, és
del grup B. Si té les dues, és del grup AB. I si no té
ni la A ni la B, és del grup 0 (zero). Al mateix temps,
cada grup pot ser Rh positiu o negatiu. En conse-
qüència, hi ha vuit grups sanguínis principals: A+, A-
, B+, B-, AB+, AB-, 0+ i 0-. Fàcil... però alerta!, que
les coses fàcils amaguen complicacions, en biologia,
i secretes intensions en la vida quotidiana, sobre tot
en la laboral. No és tan fàcil perquè d’aquests grups
sanguinis, n’hi ha subgrups, i tots plegats, amb el
conjunt del Rh, fan que les combinacions possibles
siguin gairebé infinites.

El sistema de grups sanguinis A, B o zero (més
conegut com sistema ABO), és una descoberta del
1901. Els va descobrir Karl Landsteiner, un metge

Escrits a Menorca, 2
37



nord-americà d’origen austríac. Per aquesta de-
scoberta va rebre el Premi Nobel de Medicina el
1930. Va continuar investigant, i poc després va de-
scobrir el factor Rh. El cas d’aquest investigador és
poc corrent. No és habitual que un investigador faci
una altra descoberta de màxima importància de-
sprés d’haver-ne fet una primera. Tal vegada és sim-
ilar el cas del doctor Salk, que va descobrir la vacuna
contra la poliomielitis, cruel malaltia més coneguda
com paràlisi infantil. Gairebé tots els fiets de
Menorca estan vacunats contra aquesta paràlisi,
però no pas tots.

I vet aquí que torno a descobrir el que vaig desco-
brir la setmana passada: que em va quedant poc
espai per escriure, i encara tinc molta cosa a dir. La
vida és igual: arribarà el dia en què ja no hi haurà
gaire vida per viure, però encara hi haurà molta cosa
que es voldrà viure. Per tant, la vida s’ha d’aprofitar,
i s’ha d’aprofitar amb sang. Doneu sang, perquè és
donar vida, encara que el bus de la Germandat ja
hagi passat. Les primeres transfusions de sang que
es van fer a gran escala a Espanya es van fer durant
la Guerra Civil, durant la batalla de Barcelona. 

La donació estàndar de sang és d’aproximadamente
mig llitre, una quantitat que sembla molt però que
en realitat no és tant. Fins i tot abans d’acabar la
donació, l’organisme ja comença a redistribuir els
líquids corporals i comença a utilitzar certes reserves
de sang que hi ha al fetge, a la melsa i a les venes
dels membres inferiors, de tal manera que aquell
mig llitre de sang que queda a la bossa de la donació
quedarà compensat en qüestió de minuts amb un
altre mig llitre de sang. Durant els dies següents, el
cos tornarà a omplir les reserves de sang, sense que
el donant s’adoni de tanta reorganització. La donació
és indolora (només molesta la punxada, que és com
la de fer-se una analítica de sang), i al donant no li
representa, des del punt de vista biològic, ni ben-
efici ni perjudici.

Al Banc de Sang fan una analítica a la sang que hom
acaba de donar per tal de descartar la possibilitat
que pugui transmetre malalties com ara la sida,
l’hepatitis, la sífilis, la toxoplasmosis, etc. I en veure
que és sang sana, mitjançant un enginyós proced-
imient de trasvasament selectiu i centrifugació, se-
paren els glóbuls vermells, que queden en una
bossa, de les plaquetes, que queden en una altra; i
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del plasma, que queda en una tercera. I encara que
sembla que això que es transfon és sang, en realitat
no ho és: només són glòbuls vermells que floten en
una petita quantitat de plasma. Si cal, plaquetes i el
plasma es transfonen per separat. Hi ha persones,
però, que només necessiten transfusió de plasma o
plaquetes. D’aquesta manera, la sang d’una donació
s’aprofita al màxim. Fins i tot en quantitats mínimes:
un bebè prematur, per exemple, i a Menorca hi ha
més d’un expemple com aquest, pot necessitar més
d’una transfusió de glòbuls vermells. I cada trans-
fusió sol tenir entre deu i vint mil·lilitres, una quan-
titat que equival aproximadament al contingut de
vianda que cap en una cullera de sopa. I és vida, per
a ells. I també és vida, per a la persona que hagi
donat la sang, encara que mai sabrà exactament
què van fer amb aquella sang, no sabrà a qui li van
transfundir, ni per què.-

71. Dimarts 23/10/07

El vòmit que desconcerta
és un crit d’alerta

Encara més desconcertants que les persones, que
no som transparents com l’aparador d’una botiga,
són de vegades els símptomes que es manifesten a
la infància. Sobre tot si poden correspondre a un se-
guit de situacions, la majoria inofensives, i sobre tot
si els interpreta una persona que no té prou ganes,
o prou estímul, o prou temps per interpretar-los.
Aquí i arreu, la clau de la interpretació correcta, del
símptoma d’un fiet o del símptoma d’una societat,
rau en aquell punt delicat en què s’estableix l’equi-
libri entre això que és objectiu, i procedeix de la
ciència pura i dura, i això que és subjectiu, i pro-
cedeix de l’experiència, del sentit comú, de la intu-
ició. Però res d’això pot ara tornar-li la vida a la
petita Jéssica.

Va morir a la Torre Ametller, casa històrica, ara per
a colònies, de Cabrera de Mar, al Maresme, a la costa
catalana. A trenc d’alba, el cap de setmana passat,
després d’haver passat un dia amb vòmits i dolor ab-
dominal, i després d’haver passat un vespre que no
voldria ni imaginar, però que estic obligat a imaginar,
i reconstruir. La mare no hi era, la fieta va morir en
solitud (i dic en solitud perquè per morir no val la
companyia dels col·legues d’escola ni la dels moni-
tors de colònia).
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Els diaris van aprofitar l’avinentesa i van aferrissar-
se’n. Van manipular la notícia per tal que la situació
resultés més escandalosa, i van buscar els detalls
més escabrosos, van furgar en la ferida. Van en-
tossudir-se a trobar negligències i errades, van bus-
car culpables, van acusar sense saber-ne. L’autoritat
competent va apressar-se a fer alguna cosa que faci
bonic alhora que es llevava de sobre una part del
problema. Periodisme i societat van estripar-se les
vestidures, una actitud teatral i prou coneguda, un
mecanisme per deslliurar la pròpia responsabilitat:
atacar per defensar-se, i amagar les pròpies ver-
gonyes. Van pensar en el fet, i van oblidar la per-
sona. Van buscar sang i fetge, i van oblidar la
persona. Ha estat una vergonya.

LA VANGUARDIA del diumenge (14 d’octubre), a la
tapa, diu que «La pequeña no fue puesta en obser-
vación pese a tener vómitos y dolor abdominal». I
em pregunto què en sap, la persona que fa publicar
aquesta informació a primera plana, dels vòmits i del
dolor abdominal d’un infant; no crec que en sàpiga
gaire cosa. Em pregunto si assumeix alguna re-
sponsabilitat quan publica quelcom sense fonament.
Un bon llibre per a consulta ràpida de pediatria (Clin-
ical Handbook of Pediatrics, de W. Schwarts) indica
que hi ha 66 causes possibles per al dolor abdomi-
nal infantil, i posa la gastroenteritis com a la primera
de la llista. I ja em direu si és tan greu el pecat de
no posar en observación a una fieta d’onze anys que
presenta aquest símptoma. Al capítol de vòmits, la
llista de causes és de llargària similar.

A la pàgina 30, un dels tres editorials del mateix
diari, amb el títol de «Poca asistencia», el periodista,
que segurament és un càrrec important de LA VAN-
GUARDIA, afirma que van traslladar la fieta al Centre
d’Assitència Primària d’Olesa de Montserrat, però a
la pàgina 5 del suplement Vivir (quina ironia, infor-
mar de la mort d’un infant a un suplement anome-
nat Vivir), s’indica que la van traslladar a la
infermeria del Monestir de Montserrat, on eren d’ex-
cursió, i que la hi va veure una infermera, i aquesta
informació procedeix dels Mossos d’Esquadra. EL

PAÍS també afirma això d’Olesa de Montserrat, i pre-
cisa que la van visitar a les 13,30 hs.

La fieta va continuar malament, però no la van duur
a cap metge fins vuit hores després: a les 20,26 la
va visitar el metge d’Urgències del Centre de Salut
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de Vilassar de Mar. Agafeu un mapa i mireu quanta
distància hi ha entre Olesa de Monsterrat i Vilassar
de Mar. I penseu que la fieta va passar-se tot el
capvespre amb aquests símptomes, el programa de
l’excursió no es va interrompre (EL PAÍS diu que l’ex-
cursió va continuar a Sant Sadurní d’Anoia, que en-
cara és més lluny). Ja a la casa de colònies, quan hi
va arribar la primera ambulància, que eren gairebé
les set del matí, la fieta ja havia perdut la conscièn-
cia, i mitja hora més tard la van declarar morta.

L’autoritat legalment constituïda va assegurar que
no es tractava d’un cas de meningitis, però igual-
ment va receptar antibiòtics preventius. No entenc
amb quins arguments pot afirmar taxativament que
no era meningitis si, de fet, ho podia ser. I no entenc
com és que afirma una cosa i procedeix en contrari:
diu que no és meningitis però actua com si ho fos.
Una altra veu, crec que del Col·legi de Metges, va
comentar que tal vegada la fieta va morir de peri-
tonitis. És una hipòtesi sòlida, però hipòtesi. Si es
confirmés, es pot pensar que la fieta va passar un
vespre horrible, víctima d’una situació horrible que
abans rebia el nom de còlic miserere.

La mort de la petita Jéssica és un crit. Un crit
d’alerta, però no pas contra un sistema sanitari que
va procedir amb acceptable correcció, tot consider-
ant les circumstàncies de la pacient, sinó contra les
colònies i els seus responsables. Encara que no se
sap la causa de la mort, és lògic pensar que l’evolu-
ció de la fieta hauria estat diferent si hagués estat a
casa seva. Estic segur que la seva mare hauria
tingut una actitud força diferent de l’actitud que puc
imaginar que van tenir els responsables de la colò-
nia. Els pares han d’assumir que les colònies im-
pliquen un risc. La mort de Jéssica és un crit. Un crit
d’alerta contra la dèria de passar la pilota.-

72. Dilluns 29/10/07

El còlic miserere

Miserere és paraula que evoca una situació deses-
perada. Hi havia el còlic miserere, i encara hi ha el
Miserere. No és un joc de paraules sinó dues defini-
cions per a una paraula que evoca desesperació i de-
sesperança, dolor i agonia, desgràcia. Però alhora
compassió, perquè no té cap culpa, el miserable. Ni
probablement en tindrà sortida. El diccionari em diu,
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com a primera definició, que miserable és això (o
algú, dic jo) digne de compassió a causa de la pròpia
desgràcia. I vet aquí que miserable, còlic miserere i
Miserere són membres d’una mateixa família.

El Miserere és el salm que l’Església va adoptar per
expressar idees de dolor, desgràcia i penediment
perquè la mort és a tocar, o ja ha tocat les portes de
casa. La litúrgia catòlica el canta als oficis de difunts
i als actes penitencials, i el Dimecres de Cendra, que
és el dia que inicia la Quaresma, que és un temps de
penitència, de penediment. La Quaresma, però,
troba sortida en el Diumenge de Resurrecció, que és
el dia de Pasqua. El còlic miserere, en canvi, no tro-
baria sortida gairebé mai, em penso. La paraula mis-
erere, traduïda del llatí, significa tinguis pietat.

Còlic miserere és una denominació antiga, vulgar,
que feia referència a la situació clínica que avui la
ciència mèdica coneix com a obstrucció intestinal
aguda. Per extensió, el còlic miserere feia referència
també als dolors propis de la peritonitis, que són
diferents. El còlic, com a concepte general, és un
tipus de dolor abdominal intens i recurrent. La in-
tensitat del dolor depen de la causa, i del grau de
percepció que en tingui la persona. I les manifesta-
cions externes del dolor depenen, també de la causa
i de la percepció del pacient, però a més depenen
d’elements culturals i de les circumstàncies del mo-
ment. I el còlic com a dolor recurrent significa que
comença d’una manera més o menys brusca, és in-
tens durant un temps determinat, i després desa-
pareix de manera igualment brusca, i torna més
tard, i així successivament.

El dolor abdominal còlic de la infància correspon, en
general, amb excepcions, a processos intestinals
d’origen víric. El còlic miserere rebia aquesta de-
nominació perquè indicava que el pacient, veritable-
ment miserable a causa de la desgràcia que li havia
caigut a sobre, no tenia sortida i només quedava
d’apiadar-se’n. Es diu que cantaven el Miserere al
costat del malalt, però no puc confirmar aquest ex-
trem. No tenia sortida perquè l’única sortida és una
operació quirúrgica, i en aquella època la ciència no
havia avançat en aquest sentit. O, en cas de peri-
tonitis, perquè la sortida eren els antibiòtics (a més
de l’operació), i en aquella època no n’hi havia. Les
perspectives del pacient eren per tant desesperades
i sense gaire esperança (potser algú, de tant en tant,
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se’n sortiria). L’obstrucció intestinal aguda no és una
malaltia pròpia de la infancia, encara que un infant
la pot presentar. La peritonitis, en canvi, sí que és
una malaltia infantil. I llavors puc pensar, amb
nàusees, que més d’un infant en temps passat haurà
mort tot escoltant el Miserere que li cantaven per
acompanyar-lo en el procés de morir. I que una fieta
va morir amb aquell còlic no fa gaire en una casa de
colònies, sense que ningú el cantés res. M’e-
quivoco, però.

M’equivoco en pensar això, de primer, perquè no sé
amb certesa de què va morir: la hipòtesi de la peri-
tonitis només és una hipòtesi. I de segon, perquè la
naturalesa humana és sàvia, i no tolera un dolor in-
tolerable. Si el cos pateix un dolor d’intensitat intol-
erable, es posen en marxa un seguit de mecanismes
automàtics per tal que la consciència de la persona
tingui cada cop menys consciència del dolor, i pugui
morir sense tant de patiments. El periòdic deia que
la fieta, quan ja eren gairebé les set del matí, tenia
mal color i estava inconscient. La naturalesa infantil
va tenir pietat de la fieta, i li va enterbolir la con-
sciència perquè ja no patís més.

Els metges de la Grècia antiga diferenciaven dos
tipus de dolor abdominal: kolikos i eileós. Aquestes
dues paraules gregues es van arabitzar durant el
segle IX amb la forma aylawus. A causa de la
fonètica, un jueu o un cristià oriental haurien llegit la
paraula com aylawsun, que en una varietat dialectal
sonaria semblant a eyleson. I aquesta paraula sem-
blaria per tant relacionada amb el Kyrie eleison (la
salutació incial de la missa en llatí, que vol dir:
Senyor, tinguis pietat). La confusa relació fonètica
que hi ha entre les paraules eyleson, àrab, i eleison,
del Kyrie eleison, llatina, va fer que els traductors de
l’àrab al llatí consideressin oportú denominar aquell
terrible còlic com a còlic miserere, paraula d’ús vul-
gar, en referència al Kyrie eleison, del llatí eclesiàs-
tic, cult, perquè miserere i eleison indicaven la
súplica segons la qual el cristià demanava pietat pels
pecats comesos amb l’idea d’estalviar-se el càstig.

Els metges grecs van aprendre medicina dels àrabs.
I un metge famós, àrab, el nom del qual s’ha traduït
com Avicena, va deixar constància escrita d’un dolor
abdominal que denominava aylawus, la paraula que,
segons acabo de comentar, es pot traduir amb l’ex-
pressió: Oh, Senyor, concedeix-me la salut, tinguis
misericòrdia.-
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73. Dimarts 06/11/07

El cervell desnodrit

Des de la dècada de 1960 se sap que la desnutrició
infantil afecta el desenvolupament cerebral. Se sap
també que és possible, almenys en la majoria de
casos, la recuperació del pes i de l’estructura corpo-
ral d’un fiet desnodrit si rep una dieta adequada,
controlada i duradora, i si es controlen les infeccions
que afavoreix la desnutrició. Però també se sap que
és impossible recuperar això que el cervell ha per-
dut. És fàcil entendre que desnutrició i poc desen-
volupament cerebral són obstacles que dificulten de
manera considerable el desenvolupament individual
del fiet desnodrit y també, per extensió, el desen-
volupament de la comunitat on viu. No es pot de-
senvolupar la família, la comunitat, la societat, el
país i fins i tot un continent si els seus integrants
pateixen desenvolupament intel·lectual.

Els fiets subdesenvolupats i els seus pares, igual-
ment subdesenvolupats, són en conseqüència una
menja fàcil per empresaris i polítics sense escrúpols.
Aquesta realitat del més intel·lingent i desenvolupat,
i europeu, que s’aprofita del menys intel·ligent i sub-
desenvolupat, i africà, no és cap novetat: la història
d’Àfrica ho demostra, la geografia espanyola també.
Afortunadament el Txad va fer el que va fer, i
d’aquesta manera les persones més intel·ligents i
desenvolupades, i europees, tenen una altra opor-
tunitat d’adonar-se’n.

El cervell humà és particularment sensible a la
desnutrició durant el tercer trimestre de la gestació
i durant els dos primers anys de la vida, en especial
durant el primer. En acabar el primer any de vida, el
cervell ja ha assolit el 70% del seu desenvolupa-
ment. Per tant, si el cervell no rep els aliments que
necessita, en quantitat i qualitat adequades, en el
temps oportú, no assolirà els nivells de desenvolu-
pament que necessita la persona per progressar,
com a persona individual i com a part d’una comu-
nitat que necessita progressar amb urgència per evi-
tar que continuï l’espoliació. Llevar d’una comunitat
els fiets més grassonets i espavilats significa con-
demnar la comunitat, deixar-la sense perspectives.
I la persona o la família que paga en euros perquè
això es faci comet un pecat imperdonable. El que
volien fer al Txad no és cap novetat, però afortu-
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nadament s’ha fet notícia.

Ningú s’espanti, ara, perquè Espanya va ser dels paï-
sos europeus amb més esclaus, i perquè l’esclavitut
s’hi va prohibir no fa gaire, en 1880, durant el reg-
nat d’Alfons XII. I no em diguin que hom agafa un
avió i el pilota fins al cor d’Àfrica sense preguntar
per a què. Ja els antics romans venien a la península
ibèrica a buscar oli d’oliva i adolescents, masculins i
femenins, d’ingènua i infantil bellesa, per a fer
d’esclaus sexuals a les cases riques de la península
itàlica, i suposo que pagarien per això, i que tal ve-
gada tampoc no tenien la sensació que estavan com-
prant un ésser humà, i suposo que havia empreses
i empresaris que s’hi dedicaven.

El desenvolupament psicomotriu d’un fiet desnodrit
és més lent que el d’un fiet ben nodrit (fins i tot hi
va haver oportunitat d’observar aquest fenòmen a
Menorca), però sembla que amb el temps assoleig
igualment les fites importants del desenvolupament
si rep bona alimentació i, sobre tot, bons estímuls.
Als països de pobresa extrema falten també els bons
estímuls: no hi ha prou escoles ni prou sistemes
d’oci creador i estimulant; i la guerra, l’explotació, la
misèria, la prostitució, la delinqüència i la sida no
són precisament els estímuls que un fiet necessita
per desenvolupar la intel·ligència. A escola, els fiets
desnodrits presenten un rendiment escolar pobre
perquè tenen dificultats per parar prou atenció i
retenir una informació a la memòria. Perquè la falta
d’estímuls provoca que el fiet no desenvolupi l’in-
terès per les coses de l’entorn; aquesta apatia im-
plica desinterès, i el desinterès implica més apatía.
Són pocs qui acaben escola, als països subdesen-
volupats, tal vegada perquè no tenen prou desen-
volupament intel·lectual, tal vegada perquè tenen
urgències vitals que acomplir, tal vegada perquè els
infants desnodrits són després adolescents agressius
i amb problemes importants de comportament i
d’adaptació a les normes de la societat. I vet aquí
una altra càrrega pesada per al desenvolupament
personal i de la comunitat.

Tot plegat el Txad convida a reflexionar. De primera:
cal reflexionar sobre el fet que els mitjans de comu-
nicació, i tal vegada també el conjunt de la comuni-
tat menorquina, s’han mostrat més preocupats per
una desena de europeus que hi estaven comprome-
sos, que per una centena de fiets pobres i, segons
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les fotografies, no gaire desnodrits. De segona, cal
reflexionar sobre fins a quin punt és moralment ac-
ceptable això de pagar perquè una empresa tregui
de la misèria el bo i millor, i que hi deixi, en conse-
qüència, això que no és tan bo. I de tercera, cal re-
flexionar sobre quina és la participació de cadascú
en el manteniment de la pobresa, la desnutrició i el
subdesenvolupament intel·lectual dels fiets dels paï-
sos pobres. No sigui cas que es descobreixi que el
cervell desnodrit no és el que tenen ells, allà, sinó el
que tenim nosaltres, aquí.-

74. Dimarts 13/11/07

La pesta de Menorca

Guàrdia diu: «Gran mortalitat d’infants, sia per in-
suficiència, sia per abundància d’aliments, i les més
vegades per inexperiència de mares i dides, que no
saben com s’han de cuidar les criatures». Aquesta
afirmació és de Josep Miquel Guàrdia (Alaior, 1830;
París, 1897) i és de l’article L’illa de Menorca, que va
publicar a la revista L’Avenç, de Barcelona, al gener
de 1892. Dubto que aquesta afirmació estigui fona-
mentada en fets verídics. Més aviat em sembla que
és una opinió personal que l’autor basa en la infor-
mació que de fets circumstancials li haurien explicat
per carta, perquè llavors Guàrdia tenia 62 anys i feia
gairebé mig segle que vivia a París. Mantenia, però,
correspondència amb la família, per tal que, suposo
que entre d’altres motius, li enviessin diners, un ex-
trem que em va explicar un bon amic, bon coneixe-
dor de la realitat alaiorenca i també coneixedor dels
descendents de l’escriptor.

No ha de sobtar que Menorca registrava una alta
mortalitat infantil perquè era aquesta la realitat del
conjunt d’Espanya i Europa. En el context europeu,
la mortalidad infantil espanyola no era de les més
altes. A l’article que comento, no sembla que l’ob-
jectiu hagi estat l’impacte mediàtic sinó la divulgació
de la realitat menorquina, i per aquest motiu hom
no li pot demanar rigor informatiu. Si la mortalitat
infantil de Menorca tenia les característiques de la
mortalitat infantil d’Espanya, i no hi ha arguments
per pensar que havia diferències importants, els fiets
morien, més que a causa de l’excés o de la falta d’al-
imentació, a causa de les infeccions que es rela-
cionaven amb les condicions sanitàries de l’illa, en
especial les infeccions gastrointestinals i respi-
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ratòries, i la tuberculosi i el paludisme.

Faig un esforç i deixo de banda el marcat esperit
masclista que es fa evident en la frase de Guàrdia:
des de la pròpia perspectiva de persona masculina
acusa mares i dides d’ocasionar involuntàriament la
mort dels fiets que tenien a càrrec perquè no en te-
nien prou experiència. Que en tenia molta, d’exper-
iència, aquest senyor, quant a la criança d’un fiet?
Dubto molt que la inexperiència de mares i dides
hagi estat la causa de la «gran mortalitat d’infants»
de la Menorca de finals dels segle XIX. Porquè més
que experiència el que es necessita per pujar un fill
és intuició maternal i sentit comú. Són notables les
diferències quant a la forma de criar que s’observen
arreu del món segons les cultures, segons les èpo-
ques i segons les circumstàncies del moment. I
també dubto molt de l’afirmació de Guàrdia perquè
la història demostra que la mortalitat infantil es rela-
ciona més amb les males condicions higièniques de
la zona que amb l’alimentació.

Guàrdia afirma que la mortalitat infantil es deu a la
inexperiència de mares i dides i als problemes d’ali-
mentació, i observa que la pobresa i les males condi-
cions sanitàries afavoreixen l’aparició de malalties,
però no relaciona pobresa i males condicions san-
itàries amb mortalitat infantil. Diu: «La salut pública
seria regular i conforme al clima i al temperament
eixut dels naturals si no obressin en sentit contrari
dues causes permanents: la misèria i la ignorància
dels preceptes de la higiene.» I més endavant asse-
gura «que tota la culpa no la tenen els naturals: falta
l’aigua corrent i clara; falten els banys».

Encara sorpren més l’afirmació de Guàrdia sobre les
causes de la mortalitat infantil a Menorca en veure
que tenia plena consciència del valor força alt que té
la salut pública, i l’aigua de beure en particular, per
a la salut de la població. Perquè, en efecte, va es-
criure: «Una població petitoneta és la dels Horts de
Carbonell [...], no gaire enfora de Mercadal. Estes
dues poblacions són les menys sanes per a sa
situació en la vall i la conseqüent humitat i dolentia
de les aigües: terra clàssica de les males febres in-
termitents, tercianes i quartanes [això és paludisme]
i d’aquella caquèxia mortal que ve a ser una febre
contínua acompanyada d’una hipertròfia i pregona
alteració de la melsa. Malalts d’aquesta categoria
són tots condemnats a morir consumits o hidròpics
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si no muden a temps la residència. Per preservar-se
d’aquella afecció endèmica no hi ha més que un
remei: no beure aigua sinó bullida, no sortir de casa
sinó ja alçat d’estona i abans de post el sol; però no
és fàcil viure així pagesos i gent pobra del camp. Re-
sulta que molt d’ells tenen tota la panxa plena de
melsa, i, cremats de set, beuen i més beuen, i va
creixent el mal, a no determinar-se el pacient a
prendre cada dia dos o tres bòtils d’aigua de claus
rovellats, pus així la solen preparar, encara que sia
millor la de cal ferrer, com ja ho sabien els metges
antics, i així també té nom aigua ferrada. Amb
l’aigua pura creix la melsa, i minva amb la de ferro.
Veritat confirmada de l’experiència, mare de la
medecina, i de molt fàcil aplicació en tot temps i
llocs. Per açò la posam aquí, com a cosa certa. No
són tan econòmics ni tenen igual eficàcia els potin-
gos de ca l’apotecari, ni tampoc basta la quina, su-
posat que sia bona, per curar aquella pesta de
Menorca.»

Per tant, la pesta de Menorca no són les mares ni
són les dides, inexpertes i homicides segons Guàr-
dia, sinó las malalties, que fan més mal allà on més
malament estigui la salut pública. Mares i dides són,
per contra, les columnes d’una societat, els pilars
que sostenen la societat, fins i tot la de Menorca. I
si no és aquesta la pesta de Menorca, quina és ara
la pesta de Menorca?

75. Dilluns 19/11/07

Instruccions per a una amputació

Amputar-li el braç a un fiet és cosa fàcil i ràpida. Heu
de tenir un fiet, i n’hi ha molts; heu de tenir un
matxet, i podeu comprar-ne un a la ferreteria o de-
manar-li’n un al cap de l’organització; i heu de tenir
una superfície dura, millor si és de llenya, on
recolzar el braç del fiet abans d’aplicar-li el cop am-
putador. Heu de procedir d’aquesta manera: agafeu
el fiet, millor si és petit; si plora massa o es borina
tant que us dificulta la feina podeu donar-li cops a
les galtes o a les cames per tal que es deixi fer; si els
pares o d’altres persones intenten impedir el pro-
cediment d’amputació podeu lligar-los amb una
corda o, si teniu ajudants, que els mantiguin vigi-
lats; no és bo de matar-los perquè es perdrien el
procediment. Agafat el fiet, recolzeu-li el braç sobre
quelcom dur i apliqueu-l’hi amb el matxet un cop
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fort i sec, precís, exacte, expert, i el tros de braç,
amb la mà corresponent, caurà a terra. Més que plo-
rar el fiet, ploraran els pares, però no cal amoïnar-
s’hi; i cal deixar-los tot d’una en llibertat per tal que
puguin ocupar-se del fiet. No us preocupeu pel tros
de braç amb mà que hagi caigut a terra perquè se’l
menjaran els cans. Després marxeu.

Això és el fan a certs països d’Àfrica. L’amputació
d’una part del membre superior del fiets, en el con-
text de la guerra, és tema de l’exposició fotogràfica
que Gervasio Sánchez presenta al Palau Robert de
Barcelona. Les tres fotos que il·lustren aquestes In-
struccions són de l’exposició, que presenta poques
fotos, però d’una eloqüència formidable. Hi són les
fotos d’un seguit de fiets amb un tros amputat:
només la mà, la mà i un petit tros de l’avantbraç, la
mà i gairebé tot l’avantbraç; o la mà, l’avantbraç, el
colze i una part del braç. És una exposició necessària
per saber què passa en aquelles contrades africanes,
lluny, això sí, d’on tornen hostesses i pilots vestits
amb professional correcció, blanca la camisa, fosca
la xaqueta, les dues mans ben posades. La següent
explicació és igualment necessària per saber què
passa.

Agafem un exemple: la foto de l’esquerra. Ara no és
moment de comprovar que la mirada de la fieta am-
putada és força diferent de la mirada de la fieta que
conserva les dues mans, ni de comprovar que la mi-
rada del fiet de la foto del mig conté un missatge
difícil de digerir. Ara és moment de ciència. El cop
de matxet amputa el braç per la meitat, i de seguida
es produeix una contracció muscular que amuntega
les restes musculars cap a dalt, al voltant de l’artic-
ulació de l’espatlla, i d’aquesta manera l’extrem del
monyó queda sense músculs, i queda només la pell
embolicant l’os, els nervis, les venes i l’única artèria
important que hi ha al braç. Aquesta falta de mus-
culatura a l’extrem del monyó implica que el que
hagi quedat del braç ja no tindrà la protecció suau i
tendra de la massa muscular sinó que tindrá una
punta dura i perillosa: l’extrem romput de l’os. I aixó
dificultarà considerablement la cicatrització, primer,
i la perspectiva d’una pròtesi, després. Encara que
no sembli, aquesta situació s’ha de considerar com
una bona evolució.

Perquè és probable que el fiet mori dessagnat men-
tre els cans es mengen el tros de braç i la mà que li
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van amputar. L’artèria del braç és gruixuda i té molta
pressió, està a prop del cor. En tallar-la, la sang surt
amb força, com un raig, i tan ràpidament que el pa-
cient pot morir dessagnat en cosa de minuts si no
trobeu manera de controlar l’hemorràgia. Hi ha la
possibilitat, però, que l’artèria faci un espasme de
prou intensitat com per aturar la sortida de la sang.
Considereu que això no està passant en l‘ambient
asèptic d’un hospital sinó al mig del camp africà.

Si hi ha hagut sort i l’hemorràgia s’atura, és força
probable que la ferida s’infecti. La infecció, si no rep
tractament antibiòtic, pot destruir una part del que
hagi quedat del braç, o pot fer-se general i ocasionar
la mort del pacient. La possibilitat del tètanus i la
gangrena són fàcils d’imaginar. Hi ha també el prob-
lema del dolor. A més dels dolors del moment i dels
dies i setmanes següents, imagineu-vos, hi ha la
possibilitat que quedi un dolor crònic, durant anys;
aquesta mena de dolor, secundari a una amputació,
és molt difícil de controlar, fins i tot en centres eu-
ropeus dedicats al control del dolor.

Tot plegat significa que quan veieu la foto d’un fiet
amb un braç amputat heu de pensar que aquell fiet
va tenir la sort de sobreviure a l’amputació i a les
complicacions de l’amputació. Dic que va tenir la sort
de sobreviure, però no sé, amb el cor a la mà, si això
és tenir bona sort o mala sort. I si veieu una ex-
posició on hi ha un seguit de fiets amputats, heu de
pensar que molt més van morir a causa de l’am-
putació. I que hi ha cans que menjan mans. I que hi
ha persones que guanyen diners amb el tràfic de
fiets de dues mans, tot deixant a casa seva els que
només en tenen una.

Però si el que voleu és amputar-li les ales al personal
que teniu a casa, la feina del qual és necessària per
a la comunitat, igual que gairebé totes les feines,
n’hi haurà prou amb obligar-lo a fer la feina en
condicions progressivament més difícils. Que faci
més i més feina en el mateix temps. Però un dia
s’adonarà que ja no és qui era i que ja no pot més.
Perquè ja no té les ales que abans tenia: els cans li
van menjar.-
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76. Dilluns 26/11/07

Assolir l’èxtasi

Abismal i òbvia diferència hi ha entre l’èxtasi d’ara i
el que va descriure Santa Teresa. L’èxtasi teresià em
resulta impossible d’entendre, no hi arribo, i em
trobo massa petit i insignificant quan m’hi apropo. El
deixo, per tant, per a d’altres més afortunats, i em
quedo amb l’èxtasi de la vida moderna, una droga el
consum de la qual augmenta en Espanya. En diuen
èxtasi perquè provoca al·lucinacions, que són visions
falses, olors que no hi ha, paraules que no les diu
ningú. Les al·lucinacions són percepcions que només
existeixen a la ment de la persona que al·lucina, que
per tant percep una altra realitat, diferent i distor-
sionada. Les al·lucinacions són perilloses perquè en
comptes d’un grup d’amics es pot veure un grup
d’enemics, i actuar en conseqüència; en comptes
d’una paraula amable es pot sentir una paraula
agressiva, i respondre agressivament.

L’èxtasi líquid és diferent de l’èxtasi que es ven en
pastilles. Tots dos són al·lucinògens i poden provo-
car reaccions greus, fins i tot mortals, cada estiu n’hi
ha unes quantes al conjunt balear. L’èxtasi que de
manera subreptícia es ven en forma de petits com-
primits de formes i colors atractius és un derivat am-
fetamínic, el nom s’abrevia MDMA, que es relaciona
químicament amb la mescalina, una substància
al·lucinògena que s’extreu del peiot, un cactus mex-
icà. El van patentar a Alemanya, el 1914. Durant la
dècada de 1970, l’MDMA es va receptar en el context
de la psicoteràpia perquè es pensava que podia dis-
minuir l’ansietat, augmentar l’autoestima, desarbo-
rar els mecanismes psicològics de defensa, i afavorir
la comunicació terapèutica, però van veure que
també produïa taquicàrdia i hipertensió, i que aug-
mentava l’ansietat en comptes de disminuir-la. Al
1985 va passar a la il·legalidad en comprovar-se que
podia afectar el cervell d’una manera considerable,
tal vegada per sempre més.

El consum d’èxtasi és força popular entre alguns
col·lectius de joves, que el solen consumir durant el
cap de setmana. Provoca un seguit d’efectes sub-
jectius, com ara augment de la sensació d’intimidad
amb d’altres persones, loquacitat i verborrea, i re-
ducció dels pensaments negatius i de les inhibicions.
L’èxtasi potència la percepció del color, del so i del
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tacte; incrementa l’activitat física i psíquica, i la
condició d’alerta, que condueix a l’insomni. Aquests
efectes comencen entre 20 i 60 minuts després de
presa la pastilla, assoleixen el màxim una hora o una
hora i mitja després, i es mantenen durant tres,
quatre o cinc hores. Les pastilles d’èxtasi són fàcils
d’aconseguir. S’ha de saber, però, que varia molt la
quantitat de substància, és a dir, d’MDMA, que conté
cadascuna: tant n’hi ha de 75 com de 250 mg, és a
dir, més del triple (la dosi que feien servir en psi-
coteràpia era d’entre 75 i 175 mg). El venedor no
sap quant d’èxtasi conté cada pastilla que ven, i la
pastilla no duu escrita cap informació que faci saber
la quantitat de droga que conté.

Els efectes tòxics de l’èxtasi, prou divulgats, són
conseqüència d’una sobredosi; això és prendre dos
o tres pastilles de cop, o prendre’n més abans que
s’acabin els efectes de la dosi anterior. O d’una sus-
ceptibilitat particular de la persona: n’hi ha que són
més sensibles a una dosi estàndard de la droga,
però ningú sap quina sensibilitat té per a l’èxtasi fins
que en consumeix, i llavors tal vegada serà massa
tard. Cal considerar que l’adolescent que compra
una pastilla no sap si s’hi ficarà 75 o 250 mg de
droga al cos, i que per tant la possibilitat d’una reac-
ció tòxica per sobredosi és del tot incerta. És possi-
ble una reacció tòxica greu amb una pastilla o amb
dues, però també és possible que amb dues pastilles
no passi gaire cosa. Hi ha un bon antídot per a la so-
bredosi d’heroïna, però no n’hi ha per a la d’èxtasi.

Una altra forma d’èxtasi és la qüestió de les errades
ortogràfiques que s’observen a la nova retolació de
l’ambulatori de Canal Salat. El fet és curiós, entre
d’altres motius perquè va provocar certes urticàries
i, sogons em sembla, certes represàlies. Ningú no
faria un escàndol en veure errades ortogràfiques a la
redacció d’un escolar, ni a una nota qualsevol escrita
amb presses, ni a la carta per a un amic. Però se’n
pot fer un de gros si les errades ortogràfiques són
comeses per una empresa que es dedica a escriure,
precisament, i que per escriure cobra uns diners que
procedeixen de la butxaca de tots. El pecat no està
en el fet de no saber, sinó en el fet de no preguntar,
de no consultar, com a mínim amb un diccionari.

Si en comptes de considerar correcte això que
només els va semblar correcte haguessin fet la con-
sulta que pertoca, amb la persona o la institució que
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pertoca, o tan sols amb el diccionari, haurien escrit
admissió en comptes d’admisió, haurien escrit sec-
retaria en comptes de secretaría, etc. I ple de
petulància i absurda vanitat, la mateixa que d’altres
manifesten per a d’altres qüestions, me la jugo que
pocs dels que hi són s’adonaran, si és que algú, que
en català no s’escriu otorrinolaringologia, amb dues
erres, sinó otorinolaringologia, només amb una
(però se’n pronuncia amb dues). I ja sigui per so-
bredosi o per especial susceptibilitat, la mort per èx-
tasi es produeix a causa de una greu arítmia
cardíaca, escrita en català només amb una erra
(amb dues en castellà). Proposo, per tant, consultar
o preguntar abans de fer. Abans de fer un rètol, i
abans de decidir amb criteris de perquè sí.-

77. Dilluns 03/12/07

La rapidesa és perillosa

Encara no parla el fiet que comença a caminar, però
ja domina un seguit d’habilitats lingüístiques. Sem-
bla que no tingués cap pressa per començar a par-
lar, que de primer vulgui aprendre, que vulgui
escoltar molta cosa abans de dir res. O tal vegada no
parla porquè les estructures anatòmiques que són
necessàries per articular paraules no han acabat el
procés de formació i coordinació. La laringe és im-
prescindible per parlar: és per aquí que circula la
columna d’aire que fa vibrar les cordes vocals, que
en vibrar provoquen un soroll, i aquest soroll el mod-
ifiquen d’altres estructures com ara el paladar, la
llengua, les dents, i el resultat de tot plegat és la
veu, la paraula, la comunicació amb sentit.

Aquí la natura va trobar-se amb un dilema: és nec-
essari que la laringe tingui una posició més aviat
baixa per poder emetre el soroll que després serà la
veu, però és necessari que tingui una posició més
aviat alta per permetre que el bebè s’alimenti del pit
tot xuclant-hi sense interrupcions per respirar. La
natura va decidir amb sentit comú, i per això la
laringe del bebè té una posició més alta, en relació
a la resta d’estructures de la cara i el coll, que la del
fiet que parla. Si no fos per aquesta qüestió,
diguem-ne, laríngia, no és cap disbarat pensar que
el bebè podria parlar abans de caminar. Perquè, amb
certesa, té prou coneixença lingüística.

Fa un temps que la psicologia cognitiva van

Escrits a Menorca, 2
53



demostrar que el bebè neix amb certes habilitats
lingüístiques, i que tal vegada ja les té abans de
néixer. L’oïda fetal funciona a partir de la setmana
25º de gestació; i el rendiment auditiu del fetus de
35 setmanes és força similar al rendiment auditiu
d’una persona adulta. Per tant, en nàixer, el bebè
coneix la veu de la mare perquè ja fa tres o quatre
mesos que l’escolta cada dia. I certs estudis
bioelèctrics van captar, al cervell de bebès prematurs
de 32 setmanes de gestació, una activitat neuronal
que podria correspondre al fet d’escoltar fonemes, i
discriminar categories, o sentits, o significats entre
ells. Amb aquests arguments resulta fascinant imag-
inar-se que el fetus que es troba a la recta final de
la gestació no tan sols escolta la veu de sa mare,
sinó que també interpreta alguna cosa. Ningú sap,
però, què interpreta. En veure que el nadó acabat
de naixer es queda tranquil i en silenci si hom el
col·loca, nu, sobre la pell nua del pit de la mare, i
s‘estableix un contacte íntimament cutani, de pell a
pell, i la mare el mira, i li diu alguna cosa, en veure
aquest espectacle maravillós i tan visceral com afec-
tiu, és fàcil admetre que el bebè que acaba de nàixer
ja coneixia sa mare, i que sap de la mare molt més
del que la mare s’imagina.

No és per tant el bebè qui ha de aprendre de la
mare, sinó la mare qui ha d’aprendre del bebè. El
pare queda bocabadat, una mica lluny d’aquest ex-
traordinari procés de comunicació, amb una funció
que potser a penes si va més enllà de la necessària
per la reproducció. El pare, en conseqüència, ha de
guanyar-se un espai en l’espai del bebè. La mare,
en canvi, ja en té un, i força gros.

El bebè que té prou edat per caminar poseeix un
repertori força complert de sons vocàlics i con-
sonàntics, i això li permet començar a extreure pa-
raules de la parla familiar. Ja té prou capacitat per
distingir el missatge d’una paraula segons l’en-
tonació amb la qual hom la pronunciï, i és també en
aquesta edat quan el fiet comença a conèixer l’ordre
de les paraules dins la frase: podrà entendre un mis-
satge si les paraules segueixen un ordre conegut,
però no el podrà entendre si hom canvia, per exem-
ple, la posició del verb o del complement gramatical.
En fer un any, un fiet sol conèixer entre 40 i 50 pa-
raules, però no en diu cap.

En aquest context d’infància sorprenent i ines-
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gotable, m’assabento que ja se sap el resultat de
l’autòpsia que li van fer a Jéssica, la fieta basca que
va morir aquella nit terrible, quan era de colònies, a
Cabrera de Mar, al Maresme, a la costa catalana.
Aquestes línies se’n van fer ressò, el 23 d’octubre.
Un mes i mig després de la mort, l’autoritat judicial,
segons LA VANGUARDIA, informa que la fieta va morir
de causa natural, és a dir, que no es pot precisar la
situació que va dur-la a la mort. En d’altres paraules,
que ha estat una fatalitat. Perquè les fatalitats exis-
teixen, i passen de tant en tant. I la fatalitat és im-
possible de diagnosticar a la consulta d’un
ambulatori. Els pares, però, van presentar recurs,
tal vegada per trobar culpables entre els metges que
la van atendre unes hores abans de morir.

Tal vegada la família no sap que tan sols és de set
minuts la durada oficial d’una visita médica de pedi-
atria a molts ambulatoris de Catalunya. La situació
és millor a la majoria d’ambulatoris de Menorca: la
durada oficial d’una visita de pediatria és de set min-
uts i mig. O menys encara, segons les circumstàn-
cies del moment i segons les directrius de l’autoritat
de l’ambulatori. És fàcil imaginar-se que aquesta ex-
igència de rapidesa és força perillosa, tant per al pa-
cient com per al metge, però no ho és pas per a
l’autoritat sanitària, responsable de la programació
de les visites. El fet, a més de paradoxal, és cruel i
irresponsable. Tal vegada l’exemple del fiet, que
abans de parlar apren a parlar, guiarà els respons-
ables de la programació de les visites per tal que
abans de fer, aprenguin a fer.-

78. Dilluns 10/12/07

El preu de poder parlar

Comentava la setmana passada que el bebè d’un
any no parla perquè no pot parlar. Deia que coneix
un bon nombre de paraules, i que sap identificar-ne
significats i sentits, però només fa balbucejos: ma-
ma, pa-pa i poca cosa més. Hom pot pensar que el
bebè vol dir cosa, però a causa de la pròpia anato-
mia està obligat a esperar fins ben passats els dos
anys per parlar amb un mínim de formalitat. I expli-
cava que la clau d’aquesta paradoxa de saber pa-
raules però no poder-les pronunciar està en l’altura
de la laringe. Efectivament, és necessari que la
laringe tingui una posició més aviat baixa, en relació
a la resta de les estructures facials i del coll, per
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emetre els sorolls que, modulats per aquestes es-
tructures, es convertiran en paraules.

Però és necessari que la laringe conservi una posició
més aviat alta per permetre que l’infant s’alimenti
xuclant, i pugui respirar alhora, i no hagi d’inter-
rompre el pit o el biberó a cada moment per respi-
rar. No hi ha alternativa: cal que la laringe sigui més
aviat alta durant el temps que el fiet s’alimenta xu-
clant, i quan ja no sigui obligada aquesta manera
d’alimentació, la laringe pot baixar per permetre la
parla. La laringe no baixa de cop i volta: baixa a poc
a poc, conforme el fiet creix i es desenvolupa, con-
forme la resta del seu cos es modifica i busca pro-
gressivament d’assolir una forma corporal més
infantil que de bebè.

La laringe alta és una característica dels mamífers,
però la baixada de la laringe per permetre la parla és
una característica exclusiva dels humans: tots els
mamífers poden mamar, però només els humans
poden parlar, quan arriba el moment. Dins la classe
dels mamífers, l’home actual pertany a l’ordre dels
primats; subordre: Anthropoidea; infraordre: catar-
rins; superfamília: Hominoidea; família: Hominidae;
gènere: Homo; espècie: sapiens; i subespècie: sapi-
ens. I dins de la mateixa família tenim els goril·les,
els ximpanzés i els orangutans; aquests animals
mamen de petits però no parlen quan acaben la lac-
tància. L’home, concretament el bebè humà, és
l’únic que ho pot fer, perquè és l’única espècie ani-
mal en la qual la laringe canvia de posició durant el
creixement per permetre la funció de parlar.

La laringe infantil, meravellosa exclusivitat que per-
met mamar sense interrumpcions respiratòries, i de-
sprés parlar, és un invent relativament nou en el
llarguíssim procés de l’evolució humana. Segons els
especialistes en paleoantropologia, els homínids van
tenir la laringe en posició alta fins l’aparició de
l’Homo erectus; no parlaven, per tant, els homínids
anteriors a l’Homo erectus. Però les restes fòssils de
l’Homo erectus indiquen que tenia la laringe en una
posició més aviat baixa (no tan baixa com la d’un
adult actual), la qual cosa permet d’inferir que ja
podia parlar, encara que d’una manera gutural.

Homo erectus és una peça clau en l’evolució hu-
mana. Va aparèixer a l’Àfrica, fa cosa d’un milió i mig
d’anys; i va desaparèixer no fa gaire, fa uns 150.000
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anys, quan començava a aparèixer l’Homo sapiens.
L’Homo sapiens va compartir la terra europea amb
els neandertals fins fa uns 40.000 anys, i llavors els
neandertals van desaparèixer, i només van quedar
els Homo sapiens. Sàpiens i neandertals prou que
es van conèixer: van intercanviar sexe, i probable-
ment paraules perquè tenien la laringe encara més
baixa que l’Homo erectus. L’evolució dels homínids
va tenir, en conjunt, una durada de sis o set milions
d’anys. L’últim punt de l’evolució som nosaltres
(Homo sapiens sapiens), una versió millorada de
l’Homo sapiens. Tenim una antiguitat d’uns 40.000
anys, i la millor laringe de tota l’evolució.

Perquè la laringe humana és el resultat d’un llarguís-
sim procés de perfeccionament que va començar fa
sis o set milions d’anys i va terminar fa uns 40.000.
Cal pensar-hi, en veure que avui un bebè mama i
respira alhora, com tots els mamífers, i demà el fiet
parla, com cap altre mamífer. La parla és un tret ex-
clusiu de l’espècie humana, i ens diferencia de la
resta d’animals. És evident que tan sols l’espècie hu-
mana pot parlar, però és igualment evident que no
tots els integrants de l’espècie humana pensen ser-
enament abans de parlar. N’hi ha que de vegades
parlen visceralment, i aquí estic obligat a incloure’m
el primer. I tothom és comprensiu, i intenta enten-
dre la mare o el pare que parlen visceralment, i tal
vegada demanen responsabilitats abans de consid-
erar si en tenen, ells mateixos, de responsabilitat,
en un procés que sembla haver estat de descoordi-
nació.

La laringe del bebè que mama, o que pren el biberó,
es tanca per permetre que la llet passi a l’esòfag, en
direcció a l’estómac, i tot d’una s’obre per permetre
que passi aire a la laringe, en direcció als pulmons.
Aquest obrir i tancar és una seqüència tan ràpida i
tan ben coordinada que des de l’exterior ningú no
en diria res. Si hagués una descoordinació, la llet
passaria per la laringe en direcció als pulmons, la
qual cosa provocaria una reacció immediata l’objec-
tiu de la qual és protegir la funció respiratòria. L’au-
tomatisme que coordina la seqüència d’obrir i tancar
la laringe pot fallar, especialment en bebès que van
nàixer prematurament perquè, al cap i a la fi, la pre-
maturesa és immaduresa. No sé si és el cas: tan sols
vull afegir un element de reflexió.-
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79. Dilluns 17/12/07

Tots som immigrants

Immigrants som tots, perquè tots som descendents
d’immigrants. I perquè la búsqueda de noves per-
spectives més enllà de les fronteres és una carac-
terística de l’espècie humana. Continuo amb l’esperit
de la setmana passada, que troba en l’evolució de
l’home una explicació per entendre el present. Ara,
l’evolució em permet d’afirmar que tots som de-
scendència d’immigrants, i que la migració, com a
solució per a problemes locals de solució difícil o im-
possible, és cosa tan antiga que cal considerar-la
una part inseparable de l’espècie humana.

L’antecessor més antic que tenim els humans és
també l’antecessor dels ximpancés: rep la denomi-
nació de Sahelanthropus tadensis, i té una antigui-
tat de sis o set milions d’anys. Temps després, fa uns
quatre milions d’anys, van començar a aparèixer uns
homínids que poden agrupar-se sota la denominació
comuna d’australopitecins; tenien un cervell més
gros que els seus antecessors. Encara més cervell
tenien els Homo habilis, que van viure després, fa
uns 2,5 milions d’anys. Un milió d’anys més tard
apareix el següent homínid de l’escala evolutiva:
Homo erectus, que tenia un volum cerebral similar al
que tenim nosaltres. Els Homo erectus són els
primers immigrants: van deixar la terra africana on
s’havien desenvolupant i van emigrar fins l’Est
d’Àsia.

Els Homo erectus comencen a desaparèixer fa uns
150.000 anys, època en què apareixen els Homo
sapiens. L’Homo sapiens és la nostra espècie. Orig-
inaris d’Àfrica, van emigrar a Europa (i Àsia), i la van
colonitzar. Com a immigrants a Europa, van trobar
uns homínids que ja hi vivien, els Homo sapiens ne-
anderthalensis, una espècie que acabaria desa-
pareixent poc més de cent mil anys després, encara
que tenien més capacitat cerebral que nosaltres. No
se sap amb certesa per què van desaparèixer els ne-
andertals (que eren locals) i van sobreviure els sàpi-
ens (que eren immigrants); els especialistes
consideren que ha estat una qüestió d’adaptació: els
neandertals no s’hi van adaptar; els sàpiens, sí. Els
homínids, en efecte, havien d’interaccionar amb el
medi en el qual es trobaven mitjançant un seguit de
comportaments relacionats amb l’alimentació, la lo-
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comoció, la sexualitat i la territorialitat. Aquests
comportaments van tenir efectes biològics i socials,
i van determinar l’aparició de canvis adaptatius com
a resposta a les pressions que van rebre per adap-
tar-se a un medi ambient força hostil, que va pre-
sentar nombroses crisis ecològiques; canvis
climàtics diríem avui. Aquests canvis adaptatius són
transformacions corporals i transformacions socials.

D’aquesta menera, si tots som descendents de
l’Homo sapiens i l’Homo sapiens va colonitzar Eu-
ropa perquè emigrava d’Àfrica, on les condicions de
vida eren gairebé insuportables, tots som, en con-
seqüència, fills d’immigrants. I ara em pregunto si ja
no som immigrants, si ja som locals, població autòc-
tona; i en quin punt de la història la població immi-
grant comença a considerar-se població autòctona.
Tal vegada resultarà premonitori observar que el
fenomen d’aquella immigració, que venia d’Àfrica tot
buscant una vida amb perspectives millors, s’assem-
bla molt al fenomen actual de la immigració. I cal
considerar que aquella immigració va trobar una
població autòctona, i que aquesta va desaparèixer,
tot i que tenia més capacitat cerebral. Convido a la
reflexió: el paral·lelisme tal vegada no és casual.

Ara faig un bot, i miro una altra població d’immi-
grants, a Menorca, a prop de Ferreries, al barranc
de Son Fideu, a la Cova des Pas. A l’abril de 2005 hi
van trobar un jaciment de restes fòssils extra-
ordinàries, un espai funerari on hi ha les restes de
setanta persones: 36 són adults i 6 són joves, i 28
són bebès. Sembla que són enterrament successius,
que es van fer durant un període llarg de temps.
Diuen que les restes són prou representatives d’una
població, i amb aquest argument penso que morien
molts bebès, en aquella època, n’hi ha massa enter-
rats, en relació als adults. No seria cosa rara, tanta
mortalitat infantil: la infància sempre ha estat fràgil
i vulnerable. Els arqueòlegs apunten que aquestes
restes són de fa uns 3.500 anys. Són, per tant, de
no fa gaire: de quan l’home era igual que l’home ac-
tual; de quan havien d’emigrar per sobreviure, igual
que ara; de quan un fiet era exactamente igual que
un fiet d’avui, però més vulnerable. Probablement
van pensar que en aquesta illa estarien més segurs
que en la terra de la qual havien emigrat; probable-
ment van morir pensant que el canvi havia estat per
al bé de tots, especialment dels més petits.
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Queda vist que és cosa de sempre: immigració, em-
igració, migració, canvis, trasllats. N’hi ha versions
diverses, però l’objectiu sempre és el mateix: trobar
solució a un problema de la comunitat. Canvis i
trasllats no apunten a millorar la situació de la per-
sona, sinó de la comunitat. Perquè una comunitat és
força més que el conjunt de les persones que la for-
men. L’individu que marxa, ho fa obligat per les cir-
cumstàncies o per imperatius de la administració, o
de gestió sanitària, i no està mort, sinó allunyat. I no
crema les naus, sinó que deixa la bicicleta i la motx-
illa a peu de carrer, per si de cas.-

80. Dilluns 24/12/07

Bon Nadal, i llibertat

Bon Nadal per a tothom, i vet aquí el millor regal de
Nadal: la llibertat. Pensava últimament, en veure
que el cel de la sanitat menorquina s’omplia de
núvols de tempesta, que el regal més valuós és la
llibertat. I que la llibertat té un preu: de vegades és
un preu barat, i la llibertat és en conseqüència ac-
cessible. D’altres vegades, que són majoria, el preu
de la llibertat és car, molt car, i la llibertat només és
accessible si hom paga el preu que pertoca: potser
és la salut, potser és la feina, potser és la dignitat,
potser és la família, els fills, l’estabilitat econòmica,
el càrrec.

No és obligat de pagar el preu de la llibertat, és tan
sols l’opció personal de cadascú. Amb massa fre-
qüència, però, el preu de la llibertat és d’obligat
pagament. La família que paga una hipoteca perd la
llibertat quan es veu obligada a pagar una quota
cada cop més alta; la mensualitat de la hipoteca ha
estat últimament una mena de presó. La família ha
de pagar la quota, sigui com sigui, sense saber per
què és més cara i tot sabent que probablement n’hi
ha que guanyen molts diners, tacats de sang, amb
l’augment del preu de les hipoteques. El preu de la
llibertat és aquí la propietat. La família ha d’escollir
entre continuar pagant, i per això farà uns esforços
que no sap quan acabaran ni fin on arribaran, o ven-
dre la propietat per deixar de pagar la quota
hipotecària. La família encara gaudeix de llibertat si
pot escollir entre pagar la quota o vendre la propi-
etat, però si no pot vendre perquè ningú li pot com-
prar, ja no té la opció de pagar o vendre, sinó tan
sols la de pagar. I vet aquí que la hipoteca s’ha con-
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vertit en una presó. Aquella família ja no té llibertat.
Només li queda l’alternativa de resignar-se a pagar
tota la vida per enriquir vés a saber quina persona o
quina institució. Llavors el que cal fer és ensenyar
als fills el valor real de la llibertat.

La persona que perd la llibertat, i s’adona que ja no
té llibertat sinó obligacions a perpetuïtat, es troba
en una situació perillosa, per a ella mateixa i per a
la resta de les persones. Perquè la situació pot re-
sultar-li tan ofegant que podria fer coses que abans
no faria, podria adoptar actituds que abans no adop-
taria, podria procedir d’una manera equivocada.
Perquè té la vista ennuvulada, enterbolida per la
pressió a què les pròpies circumstàncies la van sot-
metent, sense pauses i sense possibilitat d’aturar-
se. La situació és desesperada, però comprensible.

N’hi ha també que perden la llibertat en acceptar un
càrrec o una feina. Perquè s’adonen que el càrrec o
la feina impliquen l’obligació de fer coses que en
d’altres circumstàncies no faria, o de fer-les d’una
manera que no és la manera com s’han de fer les
coses. És necessari veure amb anticipació els símp-
tomes que indiquen que la nova situació es conver-
tirà en una presó. Algunes persones consideren que
és millor acceptar la feina o el càrrec perquè s’imag-
inen que a canvi de perdre la llibertat guanyaran
això que voldrien, vés a saber què és exactament.
Aquestes persones perden la llibertat, i perden
també la dignitat, perquè es venen per un grapat de
monedes, o per una corona de llorer, i les monedes
i la glòria són cosa efímera. D’altres persones con-
sideren que és millor rebutjar l’oferta de la nova
feina o del càrrec, fins i tot en últim moment, per tal
de conservar la llibertat de procedir amb l’honeste-
dat i la sinceritat de sempre. Però aquí el fet de voler
conservar la llibertat implica els riscos de rebutjar la
feina o el càrrec. I llavors es perd la llibertat d’escol-
lir a canvi de guanyar la llibertat, i la dignitat, de
procedir segons la pròpia conciència. I aquí éstà
l’explicació.

Bon Nadal, encara que sigui des de lluny, per a
tothom. Bon Nadal per als que tenen llibertat i per
als que la van perdre tot pensant en els fills. Bon
Nadal fins i tot per als que fan les tenebroses man-
iobres que acaben llevant-li la llibertat a algú. El
Nadal és per a tothom, la llibertat és per alguns, la
dignitat és a la sang.
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Només un periòdic, dels que es venen habitualment
a Menorca, va publicar la foto en la tapa. És la Foto
de l’Any (2007) d’Unicef, l’organització de les Na-
cions Unides per a l’ajuda de la infància. És un doc-
ument terrible: és la foto d’una boda, a Afganistan,
un altre país que ha estat invaït per les persones es-
pecialitzades en llevar la llibertat de les persones per
robar-los les riqueses. El nuvi té 40 anys, la núvia
només en té 11, i mira desesperada. La foto provoca
nàusees, la realitat provoca vòmits. Només un per-
iòdic va considerar que aquesta situació, de pèrdua
extrema de la llibertat i la dignitat humanes, tenia
prou rellevància com per posar-la a la portada. La
foto original està publicada a internet (www
unicef.de/foto/2007/english/index.htm). Si us plau,
aneu-hi, i mireu, i reflexioneu sobre la llibertat. I
estic segur que, cadascú al nivell que li pertoca, co-
incidirà amb mi amb la idea que la llibertat és el mil-
lor regal. Il·lustro aquestes línies amb la foto
d’aquesta boda terrible, i amb una foto que és nada-
lenca perquè té una mica de neu per aquí i una mica
de neu per allà. Però té els filferros que simbolitzen
la pèrdua de la llibertat. Bon Nadal, i fins aviat.-

ALTRA VERSIÓ, ANTERIOR, INCONCLUSA, NO PUBLICADA

Bon Nadal, i un 2008 amb salut i llibertat

Bon Nadal, i un 2008 amb força salut, per a tots. Es-
pecialment per a la població infantil, estimada, esti-
madíssima. Tingueu un 2008, i un 2009, i un 2010,
amb salut i alegria, i en pau. Heu de crèixer i de-
senvolupar-vos. Mireu de fer molta feina. I alerta,
que heu de desenvolupar tant el cos com el cap. La
societat de consum, que no és una altra cosa que
una poderosa manipulació maquiavèl·lica per tal que
tothom faci feines per omplir-se la panxa abans que
omplir-se el cap, insisteix en el cos, i no pas en el
cap. Totes dues coses són necessàries. Però desen-
volupar el cap és cosa més valuosa que desenvolu-
par el cos: un cap poderós pot substituir un cos
feble. Però un cos poderós no substitueix un cap
feble.

Heu de desenvolupar, sobre tot, el cap, durant el
2008, i el 2009, i el 2010. L’heu d’alimentar, però no
pas amb torrons: recordeu que l’aperitiu de Nadal
que paga l’empresa tan sols és per omplir la panxa
i ennuvular el cap, i enterbolir la vista. Hi ha inter-
essos empresarials i institucionals que volen que no
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s’hi vegi prou clar, o que es vegi una taula plena per
dissimular la buidor del cap. Ja se sap que les
promeses nadalenques amaguen les males inten-
sions, que hi ha una mena de vi que s’ofereix en-
verinat. Quantes vegades aquestes línies van insistir
en el fet que poder i sabiduria no van junts! En el
fet que càrrec i saviesa no és el mateix!

Adéu. Tal vegada és a causa de veure tant de fiets i
fietes que sento que la vida se m’escapa de les
mans. I no vull perdre el temps, i la vida, en lluites
intestines, en lluites administratives, en ximpleries
de directius de cos poderós i cap feble. No hem de
perdre el temps perquè és perdre vida, i la vida no
es pot prendre, el temps i la vida passen ràpida-
ment, i la condició neonatal tot d’una es fa infantil,
i la condició infantil és fa adolescent, i després es fa
adulta, i acaba vella. Mai he escrit res de la vellesa,
tal vegada perquè em fa por. Però vet aquí que tinc
la clau per no envellir: convertir-se en record.
Perquè les persones envelleixen, els records es con-
serven sempre igual. Ompliu-vos el cap, que el cor
ja s’omple tot sol.

I pensava si el Pare Noel o si tal vegada els Reis em
portaran un regal. La carta ja la tinc escrita, i ara
l’envio: vull llibertat. La llibertat és aixó de més val-
uós de les persones. Fins i tot més que la salut. La
llibertat és el regal més valuós.-

81. Dilluns 31/12/07

Bon any i bon vent

Acaba l’any amb una tramuntana atípica: bufa un
vent fort i fred, cruel, que arrossega sentiments que
miren de buscar l’objectivitat en comptes de quedar-
se amb la subjectivitat. No sé si hem de buscar l’ob-
jectivitat, o si ens hem de guiar per la subjectivitat
(és a dir, no sé qui mana: si el cor o el cap). Atípica
aquesta tramuntana perquè no bufa del nord sinó
que bufa de Ciutadella en direcció a Maó, i no sem-
bla que vulgui aturar-se a mig camí. Però és vent de
Menorca, i Menorca no seria menorquina sense el
vent. Si hagués d’escollir, de Menorca n’escolliria el
vent, tal vegada perquè el vent és cosa que avui
està aquí i demà ja no està. Igual que un fiet: avui
és un fiet, demà ja no ho és pas.

El vent és igual que la infància: hi ha un temps per
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l’embranzida, i cal aprofitar cada minut, ara mateix,
amb les urgències del creixement, que és massa
ràpid, que d’aquí a poc vindran les urgències de les
hormones adolescents, i la infància ja no serà infàn-
cia, sinó adolescència, que fa oloreta de vida adulta.
Com el vent, que avui bufa fort, infantil i adolescent,
i demà és un adult que ja no bufa, i si bufa, tot fent
un esforç, no té prou forces, i no passa d’un ventet.
Escolliria el vent, l’embranzida, i que sigui fort el
vent, i que sigui forta l’embranzida.

Si pogués escollir, escolliria una infància plena de
vents fortíssims. Qui hagi d’agafar el pit, que l’agafi
amb tota la força, que d’aquí a poc s’acaba. Quan
hagi de plorar, que plori desesperadament, que cridi
fort, que tothom se n’assabenti. Si és hora de jugar,
que el joc arribi al màxim; si és hora de menjar, que
s’ho mengi tot. Qui s’enfadi, que faci una de grossa.
Qui trobi un amor a l’institut, que hi vagi per totes.
Res de petiteses: tot a la infància són grandeses, el
vent és invisible però està fet de grandeses. Fa un
parell de setmanes bufaven vents de canvi, ara són
una tramuntana. Però ningú sap, a hores d’ahora, si
tindran efectes reals o si serà tot, com a la infància,
una altra rabiola.

Aquesta tramuntana deixarà tots els pensaments
prou ventilados i aclarits. Jo m’apresso a deixar con-
stància que estic al marge, que entre les persones i
la institució escolliria les persones però he d’adme-
tre, encara que a contracor, que la funció de la in-
stitució és vetllar perquè el vent bufi per igual per a
tots, per tal que a tothom li arribi el vent, en la mag-
nitud, en l’oportunitat, amb la força que pertoca. De
Menorca escolliria el vent, tal vegada perquè el vent
és igual per a tots, però avui bufa aquí i demà bufa
allà.

Bufa tan fort el vent aquest tan extrany, que estic
obligat a buscar refugi, i vet aquí que trobo un doc-
ument que acaba de fer-se públic. Es diu Progreso
para la infancia, i és una publicació d’Unicef, de de-
sembre de 2007. És un informe estadístic, de valor
extraordinari, sobre la situació maternoinfantil del
món. És un document oportú, ara que s’acaba l’any,
per fer balanç i veure, com cal veure periòdicament,
si la feina ha estat ben feta. I comparar els vents
que bufen aquí amb els que bufen més enllà. Hi ha
molta matèria, ara necessito comentar la que fa
referència a les mares del món.
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El concepte de mortalitat materna indica la quanti-
tat de dones que perden la vida durant l’embaràs i
durant el part per causes relacionades amb l’em-
baràs i el part. Les dades són les originals d’Unicef,
i fan referència al període 2000-2006. Indiquen que
a 80 països en vies de desenvolupament va aug-
mentar el percentatge de parts assistits per un pro-
fessional de la salut, sigui metge, infemera o
comare; això és molt positiu. I que la mortalitat ma-
terna va disminuir considerablement als països d’in-
gressos mitjans, però que aquest progrés ha estat
molt inferior als països de l’Àfrica subsahariana i a
l’Àsia, on la mortalitat materna continua força alta.

Vet aquí un exemple concret: mor una de cada 22
dones a l’Àfrica subsahariana per causes rela-
cionades amb la maternitat; als països industrial-
itzats, en canvi, per les mateixes causes, només mor
una dona per cada 8.000. La diferència és esfereï-
dora. L’hemorràgia del part és la causa principal per
a la mort de les dones subsaharianes i asiàtiques; a
Llatinoamèrica i al Carib, la principal causa de mor-
talitat materna és la hipertensió arterial. Als països
autodenominats avançats, les causes de la mortali-
tat materna són les complicacions derivades de
l’anestèsia i de la cesària. Aquestes xifres conviden
a la reflexió, cal pensar seriosament sobre les coses
que estan passant més enllà de les fronteres
menorquines, coses que passen als països d’on pro-
cedeix bona part dels immigrans que arriben il·legal-
ment a les costes espanyoles. I ara m’adono per què
gairebé tots els immigrants subsaharians són
homes: tal vegada les dones van quedar-se al part.

Escolliria el vent que bufa fort. Però que ningú es-
tigui a la mercè del vent, perquè és perillós. Algú
podrà pensar que si el vent separa branques de
fulles, i dispersa les branques i les fulles, l’arbre
queda malfet. Un altre podrà pensar que algú haurà
de tornar a reunir branques i fulles amb la il·lusió de
refer l’arbre. Però la vida ens demostra, amb la
cruesa pròpia de la vida, que l’arbre que perd part
de si mateix a causa del vent, deixa una llavor aquí
i una llavor allà. I és aquí, i no abans, quan el cicle
de la vida demostra que és cruel però necessari.-
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ALTRA VERSIÓ, ANTERIOR, INCONCLUSA, NO PUBLICADA

Cap d’Any amb convulsions

Convulsionats els últims dies del 2007, cerco refugi
i trobo l’aixopluc que necessito. Les convulsions
d’aquests últims dies van començar fa unes set-
manes com a conseqüència d’uns rumors que xiux-
iuejaven al principi i cridaven després, i que apunten
a una reorganització del personal sanitari de
Menorca, de la sanitat pública; reorganització és
aquí un eufemisme que vol dir trasllats. Van ex-
plicar-me que aquesta situació de reorganitzar mit-
jançant trasllats recorda un episodi similar, al 2002,
que va provocar ferides que encara no han curat; al-
guns dels protagonistes d’aquell episodi són protag-
onistes de l’actual. El discurs oficial, el de sempre,
promociona el pensament que admet el fet que qual-
sevol organització necessita tenir personal directiu,
i que aquest personal de vegades està obligat a
prendre desicions que no agraden al personal
subaltern.

Però hi ha un discurs alternatiu, de característiques
cooperatives, que és ben viu i prou conegut a
Menorca, però dissortadament es fa servir, segons
veig, per tal que un directiu trobi mecanismes per
dispersar, i eludir en part, la responsabilitat que li
compet. Això del discurs alternatiu de caracterís-
tiques cooperatives significa buscar un consens, i ac-
tuar en conseqüencia; és ben oposat, per tant, al
sistema del «jo mano i tu obeeixes, t’agradi o no,
perquè sóc qui mana». Un sistema cooperatiu de de-
cisió busca els fonaments del problema entre les
persones que el pateixen: pregunta què passa. Amb
la informació d’aquesta manera recollida, els direc-
tius busquen solucions, també entre les persones in-
teressades: pregunta què podem fer. Tot plegat el
sistema és més complicat perquè implica més feina,
i feina de consens, que és cosa difícil d’assolir, però
no pas impossible.-

82. Dilluns 07/01/08

Dos regals de Reis

Gràcies, senyors d’Orient: m’heu dut dos regals que
em fan molta il·lusió. El primer: l’Organització
Mundial de la Salut acaba d’informar que cada any hi
ha manco casos de poliomielitis. Més coneguda amb
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la denominació de paràlisi infantil, és una malaltia
terrible que va deixar molts fiets paralítics, asseguts
a una cadira per sempre més. No hi ha cap tracta-
ment. La malaltia pot presentar un quadre clínic del
tot inofensiu, fins i tot podria passar desapercebuda.
Però també pot afectar les estructures que controlen
la respiració del pacient, i provocar una situació ur-
gent i desesperada; abans hi havia el pulmó d’acer,
la màquina que va salvar la vida de més d’un pa-
cient afectat de la forma bulbar de la poliomielitis.

La poliomielitis és més coneguda pels casos en què
provoca una paràlisi de totes dues cames, i les
cames queden pèndules, flàccides, toves, primes, in-
útils. És paràlisi per a tota la vida, i la vida ha de
passar en conseqüència a una cadira de rodes. Però
vet aquí que no tots els països li donen una cadira de
rodes al fiet paralític. Si hi ha sort, una ONG li
deixarà una cadira procedent dels països rics; però
si no hi ha sort, el fiet passarà la vida assegut al
terra, arrossegant-se per terra. N’hi ha que en
comptes de la cadira de rodes reben, de mans d’un
veí de cor sensible, un carretonet de llenya per tal de
desplaçar-se, muntat a sobre, tot empenyent-se
amb la força dels braços, les mans a terra (aquests
surten a les pel·lícules).

La notícia diu que fa uns quinze anys hi havia més de
cent països on la poliomielitis era una malaltia
endèmica, i que ara només n’hi ha quatre. Que al
1990 es van registrar més de vint mil casos de po-
liomielitis, i que al 2006 només n’hi va haver dos mil.
Quin regal, senyors d’Orient: gràcies! I sàpiga
tothom que aconseguir tanta disminució de fiets par-
alítics és una feina extraordinària que es fonamenta,
d’una banda, en la feina discreta dels milers d’a-
gents sanitaris que vacunen la població infantil dels
països on la vacuna no està tan a l’abast de la mà
com a Menorca, on encara hi ha fiets que no reben
la vacuna contra la poliomielitis perquè els pares no
ho volen, i estic segur que els pares hi estan correc-
tament vacunats, i tal vegada no s’arrosseguen per
terra tan sols perquè van tenir la sort de nàixer per
aquestes contrades europees.

D’una altra banda, el control de les malalties també
es fonamenta en la feina dels gestors sanitaris.
Aquests professionals estudien necessitats i recur-
sos, i distribueixen recursos i persones segons les
necessitats. De vegades prenen decisions difícils
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d’entendre, però aquestes decisions es poden en-
tendre si es considera que la salut d’un fiet depen
tant de les condicions individuals i locals, com de les
condicions de la comunitat. Per aquest motiu hi ha
professionals de la salut que miren individualment,
persona a persona, i que també n’hi ha que miren en
conjunt, col·lectivament. I tots dos són igual de nec-
essaris.

El segon regal de Reis no té l’esperit comunitari del
primer, sinó que és cosa individual. És aquest: quan
vaig fer el toc-toc de tornada a Menorca (Faig un
toc-toc, ÚLTIMA HORA MENORCA, 2 de juliol de 2007),
deia que havia estat a la Terra del Foc per veure un
fiet que a poc de nàixer havia presentat dificultats
importants de salut. El vaig veure dins la in-
cubadora, amb cànules i tubs, i de color groc, a
l’hospital d’Ushuaia, que es la capital de la Terra del
Foc, que és illa igual que Menorca. Ara escric des
d’allí, he vingut per veure el fiet, gairebé deu mesos
després. Pare, mare i fiet viuen a Ushuaia, el pare és
el meu germà, el meu germà petit, i jo el bressolava
fa mil anys per tal que s’adormís als meus braços,
llavors adolescents. Quines coses, la memòria!

Aquell fiet delicat i fràgil és ara un fiet fort i corpu-
lent. De cap gros, mira amb mirada seriosa, mira fix-
ament, somriu poc, crec que s’ho pensa massa.
Encara pren el pit, és un golafre de la llet materna,
és un golafre de la mare, i no vol saber res de
biberons ni de xumets. La mare diu que vol caminar,
però em sembla que més aviat vol que l’agafin en
braços i li expliquin coses sobre els Reis d’Orient. A
poc a poc m’hi vaig apropar, i el vaig agafar, però tot
d’una va possar-me cara de plor, i vaig haver de
deixar-lo a terra. S’hi va quedar assegut i tranquil,
no sé si pensava per quin motius pot quedar-se un
fiet al terra. Una estona després hi vaig tornar, però
ara amb una estratègia diferent: li vaig somriure.
Em va mirar, sorprés. S’ho va pensar, i després em
va somriure. I el vaig agafar. I ara recordo que el
preu de les persones és un somriure.

Ushuaia és la ciutat més austral del món. Ara, a
l’estiu, gairebé no hi ha vespre: és fa fosc després
de mitjanit, i és de dia cap a les quatre de la mati-
nada. A l’hivern la situació és inversa: bona part del
dia és de nit. Diuen que la ciutat és la fi del món
perquè més enllà només hi ha els gels eterns de
l’Antàrtida. Vaig fer una prova: en mirar en direcció
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dels gels antàrtics vaig pensar que sí, que potser
aquí és la fi del món. Però en girar-me vaig veure
que és el principi, que aquí comença el camí. El final
és el principi, segons com es miri (i un final es també
un principi). Si miro cap allà sembla que el món s’a-
caba, però si miro cap aquí veig un començament
força interessant. Tantes coses hi ha que són d’aque-
sta manera!

83. Dilluns 14/01/08

Ni tan bo ni tan dolent

Passa de tant en tant que això que semblava bo no
és tan bo. I cal desmitificar-lo. Per ilustrar aquesta
idea hi ha l’exemple de John Down, el de la síndrome
de Down, la memòria del qual gaudeix d’universal
reconeixement. La versió oficial, oportunista i
pietosament manipulada, ens diu que va ser el cien-
tífic que va descobrir la malaltia el nom de la qual
duu avui el seu llinatge. Però la història ens diu que
no era cap científic, que no va descobrir res, que res
va investigar, que era més aviat de cor dur. Liberal
quant a qüestions racistes, amb tot de menyspreu,
sense respecte envers la dignitat humana, va de-
scriure unes poques de les característiques que iden-
tifiquen la trisomia 21, la malaltia que també rep la
denominació de síndrome o malaltia de Down. El
doctor Down no es mereix, ni de lluny, cap re-
coneixement: no s’ho ha guanyat. Ben al contrari,
ha estat un personatge que avui caldria qualificar
com a mínim d’impresentable.

El doctor John Langdon Haydon Down (1828-1896),
de família patrícia, anglesa, va publicar l’article titu-
lat Observations on an ethnic classification of idiots,
en 1866, a la revista London Hospital Reports (pàg.
259-262). Fóra bo de recordar que en aquell temps,
la paraula idiota tenia una connotació gairebé tèc-
nica, diferent de la que té actualment, que no s’ha
d’interpretar com un adjectiu despectiu. Consider-
ava que molts idiotes congènits tenien caracterís-
tiques anatòmiques que no les presentaven els
pares i que coincidien amb característiques pròpies
de les races humanes inferiors; en conseqüència, els
considerava éssers inferiors. Fóra bo de recordar que
en aquell temps es considerava, amb arguments
científics que procedien de la deliberada manipulació
de certes medicions del crani de persones de tota
edat i condició, que els homes blancs i europeus
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constituïen una raça superior, i que les dones i els
negres eren inferiors; i que per tant l’home blanc
podia sotmetre un negre i una dona. Quant al grau
d’intel·ligència, es deia que la dona i el negre equiv-
alien intel·lectualment al fiet blanc. Down, mascle
blanc i europeu, participava d’aquesta mentalitat,
perquè segurament se’n beneficiava (tal vegada era
una víctima de l’entorn científic en què es movia,
però amb això no n’hi ha prou per justificar-lo).

Down va distingir idiotes d’una «varietat etíop», id-
iotes de tipus malai, idiotes «semblants als primitius
habitants del continent americà» i idiotes semblants
a la «gran família mongòlica» («Una quantitat molt
gran d’idiotes congènits són mongols típics»). I a
l’article descriu les característiques d’un fiet que
tenia a càrrec (potser adolescent o preadolescent):
semblances amb els orientals (ulls inclinats, pell
groguenca), cabell fosc i escàs, llavis gruixuts... i
conclou que «no hi ha dubte que aquestes carac-
terístiques ètniques són producte d’una degen-
eració». I va crear la denominació d’idiòcia
mongòlica, o mongolisme, per referir-se als fiets,
considerats inferiors, que presentaven certa sem-
blança amb els mongols, també considerats inferi-
ors. Encara que la denominació i l’esperit en la qual
es fonamenta són inacceptables, van sobreviure a
totes les crítiques durant més de cent anys. Fins
que, durant la dècada de 1970, sir Peter Medewar i
un seguit de col·legues orientals van sol·licitar que
s’abandonés, per ofensives, les denominacions idiò-
cia mongòlica i mongolisme. Però des de llavors la
síndrome duu el cognom d’un metge que, lluny de
voler comprendre la malaltia i els malalts, va tenir
una actitud racista i menyspreable. Cal dir-ne triso-
mia 21.

Qui vulgui més informació sobre com la ciència va
contribuir decisivament per tal de considerar supe-
riors els homes blancs europeus, i inferiors les dones
i les persones de color (per justificar l’esclavitud, el
sotmetiment, l’explotació laboral, l’humiliació), pot
consultar el llibre La falsa medida del hombre
(Stephen Jay Gould; Barcelona: Crítica, 2005). És
una obra extraodinària. Hi trobarà també la desmi-
tificació del concepte de coeficient intel·lectual (més
conegut com CI) i del test d’intel·ligència, eines que
encara gaudeixen de certa popularitat a Menorca.
Amb la lectura d’aquest llibre quedarà vist que du-
rant anys, molts anys, la societat va deixar-se guiar
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per un col·lectiu de científics i pseudocientífics que,
segons el temps va demostrar, estaven equivocats.
N’havia molts amb bones intensions, sincers i que
procedien amb el cor a la mà, però n’hi va haver que
deliberadament van manipular la informació cientí-
fica per tal que justifiqués les injustificables conclu-
sions a les que es volia arribar.

Down i el coeficient intel·lectual en són exemples:
passa de tant en tant que això que sembla tan bo
no és en realitat tan bo. La inversa també és vàlida:
passa de tant en tant que això que sembla tan do-
lent no és en realitat tan dolent. Cal donar-li una
oportunitat, al dolent, perquè demostri que no és
tan dolent, i al bo perquè reconegui que no és tan bo
com sembla. «La veritat ens fa lliures» deia santa
Teresa d’Àvila. I em permeto d’il·lustrar aquestes
línies amb una foto antiga: és la meva mare. Ha
estat l’única persona completament bona del món.
La resta, i jo el primer, ni som tan dolents com sem-
bla, ni som tan bons com diuen.-

84. Dilluns 21/01/08

De l’hospital a la presó

Faig el camí de l’hospital a la presó, a punt per
deixar la Terra del Foc, illa freda i càlida alhora.
L’hospital és un edifici de planta única, extens,
laberíntic de passadissos que envolten patis verds a
l’estiu i blancs de neu durant la llarga travesia de
l’hivern. L’Hospital Regional d’Ushuaia mira de reüll
la badia gegantina que duu el nom de la ciutat, que
és la capital de l’illa. La badia encercla, amb dos
braços llargs, tan poc semicirculars que semblen
paral·lels, un tros immens de mar freda, gris en
moviment, plena de petits cims d’escuma més
grisenca que blanca. Cap a la bocana, de ben segur
es veurà la figura esbelta d’una nao forana que entra
al port amb càrrega de turistes, les càmeres pen-
jades al coll, la boca oberta de sorpresa. Cap al fons,
un camí de pedres travessa la badia de banda a
banda, i en fa de dic, i forma un llac d’aigües tran-
quil·les que bressolen barques i velers amb una
cadència maternal, però la mar és aquí captiva.

El silenci de la badia és un soroll de pals, de veles,
de cordes, de gavines, d’un vent fred i humid que
transporta el record menorquí. Des de les finestres
de l’hospital, el silenci de la mar d’allà, que pateix
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l’arribada dels creuers, i la d’aquí, que acarona bar-
ques i caminants, convida al silenci hospitalari i
recorda la dormida d’un infant: la superfície és plà-
cida, a l’interior brolla la vida. Encara que és estiu,
fa fred al carrer i bufa el vent fred i humid que fa de
ganivet. Faig camí dins l’hospital, i en miro els rè-
tols: a més dels servis propis d’un hospital regional,
s’hi ofereix una ajuda personal i discreta per a l’ado-
lescent embarassada, i per al pare de la criatura. Un
rètol recorda que l’hospital regala preservatius per a
tothom que en necessiti, i recorda que l’amor i el
sexe han de ser segurs. Un altre convida a fer
donació de sang, hi ha també un servei per dona-
cions de medul·la òssia i de cèl·lules mare. Un cartell
recorda els drets dels infants, i un altre promou la
lactància materna. I jo pensava si l’hospital de
Menorca, amb un pressupost superior i més estable,
que ofereix cobertura a una població més nombrosa,
ofereix tant de serveis, i tan humans, a més dels es-
trictament assistencials. 

Discret i amb cara de turista vaig intentar d’entrar
allà on hi ha els fiets ingressats, només volia mirar,
però una infermera d’idees clares i envejables no
m’ho va permetre: l’hospital no és per fer turisme,
em va dir, i vaig haver de reconèixer que tenia raó,
i que havia de marxar. Me’n vaig anar, sense mirar
enrera, per tal de tornar. I camino després pel pas-
seig que voreja la mar. Capvespre gris, gris el cel,
grisa la mar. El braç d’allà de la badia em deixa bo-
cabadat: és un seguit de muntanyes que pugen fins
un sostre de boira espessa que de tant en tant obre
una finestra i deixa veure els cims des de sempre
coronats de neu. El braç d’aquí és la ciutat
d’Ushuaia, un seguit de cases que pugen per les
faldes de les muntanyes que aquí també busquen
d’amagar el cim en la boira espessa, geloses de la
corona de neu que duen orgulloses des de sempre.
Van dir-me que a l’hivern tot és neu, ara només n’hi
ha allà dalt.

Camino fins la presó. És un edifici terrible, construït
fa poc més d’un segle amb la roca de la zona i les
mans dels presoners, al costat mateix de la mar, que
fa de guardiana. Però és història, afortunadament.
Fa temps que els cinc pavellons de dues plantes de
galeries gelades només volen recordar que aquí en
van viure molts, i que molts hi van morir. Ara hi ha
un museu que custodia la memòria, que la vigila,
que controla el passat per evitar que algú el manip-
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uli i en faci diners. La visita és obligada per tal de
tenir present el patiment passat i evitar més pati-
ments. A la presó hi havia assassins de castes di-
verses, i presoners polítics i dirigents sindicals que
van denunciar la injustícia del moment. Sempre és
bo de saber què va passar aquí i allà perquè només
la veritat ens fa lliures, deia la setmana passada, en
paraules de Santa Teresa. I si els antecedents d’un
fiet malalt són útils per entendre la malaltia d’ara,
són igualment útils i necessaris els antecedents
d’una societat per saber qui és qui.

Em vaig passejar per cel·les buides, minúscules.
Vaig mirar a través de les finestres, mínimes i de
barrots, i vaig veure com és de diferent el cel des
d’una òptica que no té llibertat. Només la veritat ens
fa lliures, torno a recordar. Hi va haver presoners
famosos: n’hi va haver un que assassinava fiets, i
no era més que un fiet quan va començar carrera
tan incomprensible, i tan sols un adolescent quan el
van agafar. Era baixet i d’orelles groses, i em fa pen-
sar si no hi ha alguna relació entre la poca bellesa
d’una persona, segons els paràmetres de la societat
actual, i el comportament agressiu d’un individu que
es veu rebutjat a causa de tenir poca gràcia. La so-
cietat iguala de vegades el que és bonic amb el que
és bo, però qüestiona la bondat d’allò que no és
bonic ni simpàtic. Intento d’entendre, però no puc.
Hi ha tantes coses que no puc entendre! (i jo, la
primera). Torno a mirar per la finestra de la cel·la i
veig un cel quadriculat. Una estona després, des de
la casa del meu germà, miro a través de la finestra
i observo que el cel continua quadriculat.-

85. Dilluns 28/01/08

Les cares mortes

Passejava un migdia pel cementiri (d’Ushuaia: quina
dèria m’ha agafat amb la Terra del Foc!) i vaig ob-
servar força tombes identificades com anònimes. I
força tombes de fiets petits. Una senyora gran que
netejava de brossa una sepultura antiga va explicar-
me amb paciència maternal que hi va haver un
temps en què havia el costum d’enterrar sense iden-
tificar els presoners que morien al presidi de la ciu-
tat. Em deia que les condicions dels que hi vivien
confinats era tan extrema que ningú no arribava a la
vellesa. Vaig recordar que, efectivament, durant la
visita al presidi van explicar-me que no hi va haver
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ni hospital, ni infermeria ni res semblant fins poc
abans de tancar-lo, al 1947. El presidi es va con-
struir primerament a l’Illa dels Estats, més cap a
l’Antàrtida encara que la Terra del Foc, una illa el far
de la qual a Juli Verne va inspirar-li la novel·la El far
de la fi del món. Es veu que les condicions d’aquest
primer presidi eren insuportables perquè el van
traslladar a la Terra del Foc, en 1902, per raons hu-
manitàries, segons consta. 

Però en preguntar-li a la senyora per què hi havia
tants de fiets enterrats en aquell cementiri, va
desviar la mirada i va continuar desbrossant les ban-
des de la sepultura. Un moment després va alçar-se
per dir-me, amb una brillantor inexcusable als ulls,
que hi va haver un temps en què van morir molts de
fiets, i ningú sap per què. I tot d’una va continuar
fent neteja, i jo vaig marxar silenciosament sense
dir res més, tal vegada havia preguntat massa.

Al cementiri d’Alaior hi ha la sepultura d’un fiet; és
a prop de l’entrada, o de la sortida, segons es miri.
Que mira immortal tothom que passa, tal vegada es-
pera, tal vegada ja hi ha arribat. Si la mort és terri-
ble, la mort d’un fiet és incomprensible. Qui hagi vist
de prop la mort infantil recordarà que la cara morta
no sembla morta, perquè la mort imprimeix una
placidesa pietosa a la cara que ja no té vida. Costa
de creure que ja no tingui vida. Només es veu una
pal·lidesa a les galtes que tal vegada passaria de-
sapercebuda, però es veu també una pal·lidesa al
llavis que no admet excusa. Sembla que el fiet tin-
gués fred. Sembla que estigués adormit: la mort
convida al silenci, però es un crit de màxima elo-
qüència. Un dia -fa tant de temps!- vaig assistir a
l’enterrament d’un fiet a un poble perdut, i al seguici
la gent cantava, hi havia un senyor que tocava el
violí. L’últim informe d’Unicef, que és de gener de
2008, anuncia que la mortalitat infantil va de baixa,
lentament, però que encara moren més de vint-i-
cinc mil fiets cada dia per causes que es podrien evi-
tar. I cada dia mor un fiet, o dos, a Balears, a causa
d’un accident domèstic, una causa que també es pot
evitar.

Tothom commemora l’Holocaust en aquests dies.
Ben fet, és cosa de recordar per tal que no torni a
passar. Però també s’ha de recordar, amb urgència i
sense tant de protocol, que més persones i sobre tot
més fiets van morir, i continuen morint, a causa de
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la fam, de la pobresa i la ignorància, a causa de la
indiferència i de la negligència dels que van xerrar, i
menjar, a Davos, Suïssa, aquest cap de setmana,
rodejats d’un paisatge relaxant, amb calefacció, i les
despeses pagades. Espelmes, aquests dies, per les
víctimes de l’Holocaust, una per cada milió de jueus
assassinats i una més per tota la resta. Es veu que
la resta no val per tant, que es pot encabir tota la
resta dins una única espelma. No sembla que cap in-
stitució ni cap persona de funció pública vulgui en-
cendre una espelma i sortir a la foto per recordar
que cada dia moren al món tants fiets com hi ha a
Menorca. D’això se’n diu hipocresia, i és servilisme.
Perquè molts dels que controlen el món mitjançant
el control dels sistemes de producció i el control dels
sistemes financers, tenen la mateixa sang que aque-
lls que van assassinar als camps d’extermini. Però
en canvi la sang dels que ahir van morir de pobresa
i ignorància no està avui en cap òrgan de decisió,
sinó que tan sols està a la llista dels que moriràn
avui, i demà, i demà passat. La injustícia és per tant
molt evident. Comet un pecat greu el funcionari que
cobra de les butxacats de tots i commemora els
morts de l’Holocaust però s’oblida dels morts que no
surten a la tele ni als llibres oficials d’història.

N’hi va haver que van morir al Presidi d’Ushuaia, i
molts més van morir a causa del nazisme. Més en-
cara moren de fam. Però la qüestió no és de quanti-
tat. La qüestió és que la barbàrie del passat és la
mateixa bàrbarie del present, però amb formes
diferents, més subtils. N’hem de prendre conscièn-
cia. Cal parar atenció: a prop de la porta del ce-
mentiri d’Alaior hi ha un fiet que mira tothom que
passa, ningú no miri cap a la banda contrària. Prou
d’espelmes, prou d’homenatges amb silencis apres-
sats i la nòmina al banc, prou de cares de circum-
stància, prou de cares mortes. Hem de mirar el
present, senyores i senyors, fiets i fietes, i no pas el
passat. Perquè al present ja tenim prou feina.-

86. Dilluns 04/02/08

El pecat de la pulmonia, o pneumònia

Superar la barrera dels cinc anys: vet aquí l’objectiu.
Durant el 2006, la quantitat de fiets que van arribar
als cinc anys d’edat ha estat més alta que mai: per
primer cop van morir menys de deu milions de fiets
menors de cinc anys al món. Van morir nou milions
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set-cents mil. Potser la diferència semblarà poca
cosa, però és molt; són molts els fiets que van as-
solir la fita de superar la barrera dels cinc anys. I
potser semblarà terrible que cada any morin deu
milions de fiets abans de fer el cinquè aniversari,
però si es considera que al voltant de 1960 aquesta
quantitat era de vint milions, el doble, s’ha de re-
conèixer que la barca de la mortalitat infantil navega
amb bon vent. Però òbviament li falta molt per ar-
ribar-hi.

Que la mortalitat infantil està relacionada amb la po-
bresa dels països pobres, i que la pobresa dels paï-
sos pobres està relacionada amb la riquesa i la
malevolència dels països rics, és cosa força sabuda.
El que no és tan sabut és que la principal causa de
mort infantil al conjunt del món no és la sida, tal
com algú podria imaginar; ni les diarrees ni el palud-
isme. És la pneumònia. La paraula correcta és
pneumònia (amb accentuació sobre la o) però també
és pot dir pulmonia (amb accentuació sobre la i).
Neumonia és paraula incorrecta en català, però és
correcta en castellà (amb accent: neumonía), igual
que pulmonía.

La pneumònia mata més fiets que la sida, el palud-
isme i el xarampió plegats. Aquí cal considerar que
hi ha malalties que afavoreixen que un fiet agafi una
pneumònia o que en condicionin una evolució desfa-
vorable: la sida, la desnutrició, la tuberculosi, el
xarampió, la varicel·la, etc. És evident, per tant, que
la lluita contra la mortalitat infantil implica la lluita
contra la pneumònia. I això implica conèixer els
símptomes que aconsellen buscar atenció sanitària
immediata. L’últim informe d’Unicef sobre aquesta
qüestió (desembre de 2007) informa que del con-
junt de persones que tenen cura dels fiets, tan sols
una de cada quatre sap què símptomes indiquen la
necessitat de buscar atenció mèdica immediata. No
es tracta de treure’s de sobre tot fiet que tingui el
símptoma més insignificant, sinó de saber què símp-
tomes són importants i què símptomes no ho són
gaire, ni es tracta d’haver estudiat medicina o infer-
meria, sinó de tenir un esperit encuriosit, sentit
comú i un nivell de responsabilitat que vagi més
enllà del mínim imprescindible.

Als països en desenvolupament, més de la meitat
dels fiets de menys de cinc anys que presenten
símptomes de pneumònia són duts a un centre de
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salut, però no tots reben un tractament antibiòtic.
És fàcil admetre que gairebé tots els casos de
pneumònia necessiten tractament antibiòtic. A Bòs-
nia i a Herzegovina, per exemple, reben un antibiòtic
més de les tres quartes parts dels fiets que presen-
ten símptomes de pneumònia, però tan sols un de
cada quatre en rep a Nepal, i només un fiet de cada
deu rep un antibiòtic quan presenta símptomes de
pneumònia a Armènia. No hi ha xifres de Menorca,
però segurament el percentatge de fiets que reben
un antibiòtic perquè presenten símptomes de
pneumònia és aquí del cent per cent. El tractament
antibiòtic complert per a un fiet amb pneumònia,
sense complicions ni factors que condicionin una
evolució desfavorable, costa a Menorca el mateix
que el tallat i l’ensaïmada que hom pren de bon matí
al bar de la plaça.

Encara que el preu d’aquest tractament antibiòtic re-
sulta irrisori a casa nostra, no està a l’abast de molts
dels centres de salut d’Armènia, per exemple, i fóra
bo de reflexionar sobre aquesta qüestió en prendre
el tallat al bar. La qüestió no queda limitada a un
problema de pressupost, la qual cosa seria fàcil de
solucionar si realment hi hagués voluntat de solu-
cionar-la, sinó que cal afegir-hi la necessitat de tenir
personal sanitari amb capacitat per diagnosticar una
pneumònia tan sols amb la clínica, és a dir, sense
l’ajuda d’una radiografia. Perquè és òbviament difí-
cil fer una radiografia als centres de salut dels paï-
sos en vies de desenvolupament, que de vegades no
tenen ni tan sols electricitat. I consti que és fàcil di-
agnosticar una pneumònia només amb les orelles i
(però no és imprescindible) un fonendoscopi, que
n’hi ha de bons i barats. Tan sols es necessita un en-
trenament especial, tenir un esperit encuriosit, sen-
tit comú i un nivell de responsabilitat que vagi més
enllà del mínim imprescindible.

Queda vist que controlar la mortalitat infantil im-
plica, entre d’altres, el control de la pneumònia. I el
control de la pneumònia implica disponibilitat d’an-
tibiòtics i de personal sanitari entrenat allà on siguin
necessaris. Però vet aquí que els antibiòtics no hi ar-
riben, i a alguns dels professionals entrenats els
agafen els països rics. Qui agafa un oncòleg o un pe-
diatra de Polònia o Armènia, per exemple, i l’en-
ganxa amb brillantors enganyívoles, deixa Polònia o
Armènia sense aquell oncòleg o pediatra, la qual
cosa implica conseqüències negatives, fàcils d’imag-
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inar. I aquest és un pecat que no podem cometre.
Tret que la institució subvencioni la formació i l’en-
trenament de dos o tres professionals per cada pro-
fessional que se’n dugui, com a mínim.-

87. Dilluns 11/02/08

El bomberet adolescent

Recordo el bomberet, i ara sé per què me’n recordo.
De bon matí, feia fred d’hivern i la mare, encara
sumida en la nebulosa espessa de la droga, va sor-
tir al carrer quan encara era fosc. Marginal el barri,
marginada la mare, marginal el pis no tenia elec-
tricitat perquè ningú no n’havia pagat la factura úl-
timament. La mare va sortir i va deixar encesa una
espelma a l’única habitació del pis, on dormia i on es
punxava, i on dormia també el seu fill, un bebè petit.
Va deixar l’espelma a la tauleta de nit, el bebè
dormia i ella va sortir. Ningú gosi de criticar l’actitud
d’una mare, tret que sigui mare i sàpiga el què. I
ningú gosi de criticar l’actitud d’una persona que
actua sota els efectes al·lucinògens de la droga
perquè la persona drogada, drogoaddicta, no és la
culpable sinó la víctima de l’addicció. És víctima de
un sistema que persegueix el desgraciat que ha
caigut en la xarxa de la droga però al mateix temps
permet que més enllà visqui el narcotraficant en una
casa majestuosa, que condueixi un cotxe dels més
cars, i que surti a navegar en capvespres ociosos i
de bon vent.

Va començar l’incendi, van venir els bombers. I una
mare desesperada, d’aspecte marginal, cridaba de-
sesperada tot dient que allí dins hi era el seu petit;
sembla que no era fàcil d’entendre el que deia. Els
bombers van controlar l’incendi ràpidament, i un
bomber, poc més que un adolescent, tot d’una va
llançar-se dins el pis i tan prest com va poder sortia
amb el petit en braços. Segurament ja era mort. Van
dur el fiet a l’hospital, l’ambulàcia ululava per dem-
anar permís entre l’atapeït trànsit de la gran ciutat
que despertava.

El mateix bomberet va entrar corrents a l’hospital.
Duia el bebè a les mans, les mans del bebè penjaven
flàccides, el bomberet va donar-me el bebè. Però el
bebè era mort i ben mort. Vam fer un intent breu i
desesperat de reanimar-lo però res, el bebè era
mort i ben mort. Feia pudor de fum, duia un jersei a
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sobre d’un altre jersei, i aquest a sobre d’un pijama,
i tot feia pudor de fum, el jersei de fora estava en-
negrit. Dormia encara, ni tan sols s’havia despertat,
tenia a la cara la terrible placidesa de les persones
que moren intoxicades amb fum. Una infermera li va
llevar la roba, la pell infantil estava intacta, les
flames no havien gosat de tocar-la, i ella el va vestir
amb roba neta, d’aquella que encara fa olor de
suavitzant. No va posar-li bolquers perquè ja no li’n
calien. I llavors vam descobrir el bomberet, paral-
itzat a un racó de la sala d’Urgències. Duia xaqueta
de bomber, casc de bomber, botes de bomber, cara
d’adolescent. Feia pudor de fum, no sabia què fer.

Estic segur que aquell bomber adolescent però
d’adulta professionalitat no s’ofendrà si sap algun
dia que li dic bomberet. No és paraula diminutiva
sino afectuosa. Mai més he sabut res d’ell. La
història quotidiana i la història dels llibres està plena
de gestes heroiques protagonitzades per persones
molt joves, poc més que adolescents. Hi ha l’hero-
isme juvenil de les pel·lícules, l’heroisme de les
novel·les i el de les llegendes, però hi és també
l’heroisme quotidià, el de cada dia, anònim, i tal ve-
gada es aquest, i no pas aquells, que ens hauria de
donar exemple.

Tinc l’adolescència al cap perquè acabo de llegir un
document oficial, publicat pel Consell Insular de
Menorca, que es diu Consum de tabac, alchol i al-
tres drogues en l’adolescència (Menorca 1996-
2006). En trobareu exemplars a les biblioteques. A
la pàgina 28 diu: «Entre els adolescents de 12 a 16
anys de Menorca es dóna un consum apreciable
d’èxtasi i drogues de disseny, amfetamines, al·lu-
cinògens, tranquil·litzants, cocaïna i heroïna.» I a la
plana següent: «Entre les persones que han cosumit
alguna vegada una droga il·legal, una de cada dues
s’ha iniciat en el consum entre els 13 i els 14 anys.»
Afirma també el document que del col·lectiu d’estu-
diants de Menorca, de entre 12 i 16 anys, «han
provat la cocaïna el 5,71%, els al·lucinògens el
4,01%, els tranquil·litzants el 4,01%, l’èxtasi i les
drogues de disseny el 3,24%, els inhalants volàtils el
2,67%, les amfetamines el 2,48% i l’heroïna el
1,71%». Cadascú ha d’interpretar, segons la família
que tingui a casa, si aquestes xifres són per preocu-
par-se i fer alguna cosa. O si són cosa inofensiva i
podem seguir discutint si l’annex de l’Hospital Verge
del Toro es convertirà en una part del parador turís-
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tic que s’hi vol construir, o si més aviat cal conser-
var les estructures per fer-hi quelcom que ajudi, no
als turistes, sinó als locals.

La vida és plena d’exemples que indiquen que l’ado-
lescència pot fer gestes heroiques o caure profun-
dament en un pou de sortida difícil. I sembla que en
aquests temps moderns hi ha més perill de caure al
pou que oportunitats de fer gestes heroiques. Pous
en tenim, a Menorca, i és fàcil de caure-hi: cal tenir-
los ben senyalitzats. Però falten alternatives per al
públic que busca de passar de l’edat infantil a l’edat
adulta. No sé quines són aquestes alternatives, però
amb certesa sé que no passen per construir un
parador turístic allà on va nàixer bona part dels
menorquins d’avui, allà on van trobar consol quan
tenien mal de panxa. No sigui el Verge del Toro i
l’annex un refugi per a turistes, sinó un refugi per
tothom que necessiti un cop de mà, per al cos o per
al cap. O per al cor.-

88. Dilluns 18/02/08

L’annex i la concentració

Segons els símptomes que hi puc observar, l’annex
de l’Hospital Verge del Toro no serà finalment
parador turístico sinó un centre d’atenció primària. I
dels que tenen un esperit d’avantguarda. També he
rebut paraula oficial i formal en aquest sentit, però
em refio més dels símptomes, dels signes i dels in-
dicis que de la paraula oficial, tal vegada perquè la
paraula oficial és amb freqüència un instrument per
manipular l’opinió del respectable públic, una afir-
mació que últimament queda encara més evident als
discursos preelectorals.

Vet aquí un exemple força curiós per demostrar que
la paraula formal (que aquí no és oficial) pot quedar
tan allunyada de la realitat que arribi fins l’absurd.
Però igualment fa mal, perquè tota mentida fa mal,
i perquè només uns quants, de fet privilegiats,
sabem que és una afirmació impossible de creure.
Copio textualment: «de camino desde Mahón hasta
Alaior (no más de cuarenta minutos) se pueden ob-
servar multitud de molinos de viento.» Aquesta afir-
mació no es refereix als temps pretèrits sinó als
actuals, i està publicada a la pàgina 91 de la revista
Click magazine (Nº 4, febrer i març de 2008), la
publicació que tothom pot trobar als avions de Click-
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air. No he vist cap multitud de molins de vent a l’es-
mentat camí, que vaig recórrer en força menys
temps que quaranta minuts. Cap paraula oficial
sembla preocupada per l‘estranya desaparició de la
multitud de molins de vent, ni per l’estranya distàn-
cia que en minuts separa Maó d’Alaior. Ni tan sols les
persones que promouen el turisme menorquí a
Madrid i més enllà de les fronteres espanyoles, per-
sones que probablment han volat en Clickair. És nec-
essari, senyores i senyors, mirar arreu i llegir arreu,
les paraules i els símptomes, abans de fer-se la foto
i seguir gastant de les butxaques públiques.

La condició annexa de l’annex de l’Hospital Verge del
Toro em recorda una situació similar, encara que de
magnitud diferent: l’Hospital Clínic de Barcelona. És
un dels grans hospitals d’Espanya, i una referència
internacional quant a malalties cardiovasculars,
quant a paludisme i vacuna antimalàrica, quant a
malalties hematològiques, etc. Estic segur que ningú
dubtarà de la màxima solvència professional que
presenta el conjunt de professionals i d’estructures
d’aquell hospital. I vet aquí que el Clínic té un annex,
a l’altra banda del carrer, que agrupa les consultes
externes. I vet aquí un fet curiós: l’Hospital Clínic no
té pediatria, ni hi ha consultes de pediatria a l’an-
nex. Abans si que en tenia, i no fa gaire, encara
me’n recordo. Tota la pediatria del Clínic la van
traslladar fa uns anys a l’Hospital Sant Joan de Déu,
i d’aquesta manera van quedar constituïts dos hos-
pitals del màxim nivell: el Clínic concentra la patolo-
gia de les persones adultes, i Sant Jaon de Déu
concentra la patologia infantil, i tots dos són capda-
vanters, del màxim nivell. La concentració de recur-
sos sanitaris, i de personal, encara que pot resultar
un poc incòmoda, permet d’oferir un servei més ad-
equat i més estable, amb més experiència, i horaris
més amplis, millor atenció. És per aquest motiu que
il·lustro aquestes línies amb un conjunt de dits que
s’agrupen: la unió fa la força, la concentració té més
solidesa i estabilitat.

Concentrar per millorar implica, inevitablement, una
separació: l’Hospital Clínic va haver de separar la pe-
diatria i annexar-la a un altre hospital per tal d’alçar
el vol com a centre d’adults, i Sant Jaon de Déu va
haver d’acceptar la pediatria que li venia de fora per
tal d’alçar el vol com a centre infantil. I tot dos volen
alt. Hi ha dos hospitals més que molt a prop volen
alt: l’Hospital de la Vall d’Hebrón i el conegut com a
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Hospital de Bellvitge. També són institucions de
màxim nivell, també són hospitals de referència.
L’Hospital de Bellvitge està format per un edifici cen-
tral i un seguit d’annexos. I no té pediatria, ni d’hos-
pitalització ni de consultes externes. L’Hospital de la
Vall d’Hebrón també està format per un edifici cen-
tral i un seguit d’annexos, i un d’aquests annexos és
l’Hospital Infantil de la Vall d’Hebrón, un hospital al
qual més d’un fiet de Menorca li deu la vida.

Separar és per tant un mètode per agafar em-
branzida si tothom té clar que les parts que queden
separades no són un tros, sinó un tot que està
obligat, perquè ha rebut els mitjans que necessita,
a oferir un servei del més alt nivell que sigui possi-
ble. I no tindrà excuses si no ho fa d’aquesta man-
era. I si no ho fa d’aquesta manera el respectable
públic tindrà arguments poderosos per exigir serveis
adequats.

Fóra bo de recordar que a tots els nadons de
Menorca li fan una analítica amb unes gotes de sang
que s’extreuen del taló. La sang, absorbida en un
paper assecant especial, l’envien a l’Hospital Son
Dureta, de Palma de Mallorca, i allí fan les tres de-
terminacions que s’han de fer per descartar tres
malalties terribles: hipotiroïdisme, fibrosi quística i
fenilcetonúria. Encara que Menorca té un bon hospi-
tal i un bon laboratori d’hospital, aquesta analítica
es fa a Mallorca: es tracta de separar les mostres de
tot Balears, i concentrar-les en un únic laboratori.
Que fa la feina ben feta. I d’això és tracta.-

89. Dilluns 25/02/08

La increïble història de la bàscula,
el bastó i la serp

Temps era temps... i el Protagonista d’aquesta
història va observar que la bàscula que el Centre de
Llevant li havia donat per pesar bebès era una anti-
galla, imprecisa i perillosa, més adequada per a la
Galeria dels Records que per a una consulta mod-
erna. Va somriure, i va pensar que si la Institució no
havia aprofitat molts dels aparells de l’Antic Hospital
per equipar el Nou Hospital perquè els considerava
obsolets, tampoc el Centre de Llevant no havia
d’aprofitar aquella bàscula perquè també havia que-
dat obsoleta. Una infermera que la va veure perquè
casualment passava per allí, va recordar, amb tot de

Escrits a Menorca, 2
82



nostàlgia, que en una bàscula com aquella, a ella la
pesaven quan era bebè, i d’això ja havia passat prop
de la meitat d’una centúria.

Amb les primeres pesades es va fer evident que la
bàscula era inestable: bastava que el bebè es
mogués un poc en el moment de pesar-lo perquè el
plat de la bàscula s’inclinés perillosament cap a una
banda. El Protagonista va pensar que la Persona En-
carregada de la Compra tal vegada no sabia que els
bebès tendeixen a borinar-se, fins i tot per pesar-
los, perquè si ho hagués sabut, de segur que hauria
buscat una bàscula de les modernes, que conserven
l’estabilitat fins i tot si el bebè s’hi borina. Les
mateixes pesades també van fer evident que la bàs-
cula era imprecisa ja que el sistema de contrapesos
estava gastat, i potser la Persona Encarregada de la
Compra tampoc no sabia que certes eines acaben
gastades i perden precisió si presten servei durant
molt d’anys.

Considerant aquest panorama desolador de pesades
perilloses i imprecises, el Protagonista va demanar
una altra bàscula, i va comentar que ni tan sols calia
comprar-ne una de nova perquè al Centre de Ponent
n’hi havia una, gairebé nova, que ningú feia servir.
Li van respondre que havia de demanar-la per escrit
al Responsable del Centre de Llevant. I tal cosa el
Protagonista va fer. Aquest Responsable va indicar
que passaria la sol·licitud a la Persona Encarregada
de la Compra, però els fets demostrarien pocs dies
després que la va passar a una Altra Encarregada, i
aquesta va comentar-li oportunament al Protago-
nista que en efecte li passaria la sol·licitud a la Per-
sona Encarregada de la Compra.

Cosa de dues setmanes després, en observar pre-
ocupat que la qüestió de la bàscula no rebia solució
ni tan sols resposta, el Protagonista va preguntar-li
a la Persona Encarregada de la Compra si ja se sabia
alguna cosa de la bàscula. I la Persona li va respon-
dre que sí, que ja se sabia: la bàscula que el Pro-
tagonista havia demanat estava rompuda, segons
havia informat el Responsable del Centre de Ponent.
Minuts després, el Protagonista va trucar el Respon-
sable del Centre de Ponent per comentar-li que tal
vegada hi havia una errada d’interpretació perquè li
costava de creure que aquella bàscula estigués
rompuda si era gairebé nova i ningú la feia servir. El
Responsable li va contestar dient que havia dit que
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la bàscula estava rompuda perquè això li havien dit
a ell. I tot d’una es va oferir a fer les investigacions
pertinents per tal d’aclarir si la bàscula estava
rompuda o no, i que trucaria el Protagonista, tot
d’una, per informar-lo del resultat de l’investigació.
El Protagonista va esperar la trucada durant una set-
mana, i en comprovar que el Responsable no li tru-
cava va pensar que les investigacions sobre la
bàscula havien entrat en un laberint de complica-
cions inesperades.

Un fet afortunat va precipitar l’estat de les coses:
durant la tercera setmana en espera de la bàscula,
la bàscula es va rompre. I el Protagonista va haver
d’agafar la bàscula d’una altra consulta per continuar
amb la labor de pesar bebès. Aquesta bàscula és
moderna, electrònica, segura i precisa, però és
d’aquella consulta, i calia tornar-la. Llavors el Pro-
tagonista va considerar que les instàncies burocrà-
tiques ja estaven esgotades i que calia canviar
d’estratègia. I va aprofitar un moment en què va
trobar reunides la Màxima i l’Altra Encarregada per
demanar-los que facin alguna cosa, però de veritat
i ràpid, per tal d’aconseguir una bàscula segura i
precisa perquè no hi ha cap altre instrument ni man-
era de pesar bebès. I va comentar que no es pot es-
perar que la bàscula arribi algun dia perquè cada
dia, sense excepció, al Centre hi ha bebès que s’han
de pesar.

Una estona després, l’Altra Encarregada va aparèixer
amb una bàscula moderna, precisa i segura: era la
bàscula d’aquella altra consulta. Tot plegat el Pro-
tagonista va tornar a somriure perquè al cap i a la fi
comprenia que demanar una bàscula és massa de-
manar a la Institució. I va interpretar que ja no
havia de pesar bebès perquè si la Institució no li
donava un instrument per pesar bebès era perquè
considerava innecessària la dèria de pesar un bebè.

I aquí entren en escena el bastó i la serp. Perquè el
Col·legi de Metges de les Illes Balears fa avui 125
anys. I el déu de la medicina és Esculapi, a les es-
tàtues representat com un home madur que porta a
la mà el bastó dels caminants, en el qual hi ha una
serp enroscada. D’aquí el bastó i la serp com a sím-
bols de la medicina. Aleshores el Protagonista
d’aquesta història es pregunta si no seria conven-
ient que un metge tingui sempre un bastó i una serp
a l’abast de la mà. Perquè mai se sap quan li serà
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menester donar un cop de bastó. I si no resulta, en-
viar la serp per tal que faci feina de serp.-

90. Dilluns 03/03/08

Sobre la bàscula i les paràlisis

Aconseguida la bàscula, gràcies. Gràcies especial-
ment a la generositat, a la bona predisposició i a la
voluntat de superar les barreres burocràtiques de la
infermera de pediatria del Centre de Salut Es Banyer,
d’Alaior. I en pensar-hi m’agafa el rampell de tenir
edat per rebre vacunes. Si de totes pogués escollir-
ne una, tot d’una escolliria la vacuna contra la po-
liomielitis, perquè la poliomielitis provoca paràlisi. I
la paràlisi s’ha d’evitar. Hi ha una paràlisi del cos, i
una altra del cap, però només hi ha vacuna contra la
del cos. Encara hi ha una altra paràlisi: la del cor. No
hi ha vacuna contra aquesta paràlisi, però hi ha un
tractament. Miraré la cartilla: tal vegada em falta
una dosi de vacuna, o tal vegada és hora de
tractament.

La veu de la consciència, abans tan útil i avui tan
molesta, m’indica tornar a la qüestió de la bàscula.
Gràcies també a les persones que van trobar la man-
era de passar de les paraules i les promeses als fets
concrets: van actuar amb rapidesa i efectivitat, amb
capacitat d’adaptació, sentit comú, esperit de
col·laboració i solvència professional. Fins i tot van
tenir més generositat que no pas es demanava. I en
pensar-hi em torna a agafar el rampell de saber si
estic prou vacunat, miraré si trobo la cartilla, amb
una mica de sort no la trobo i hauré de demanar
visita perquè me’n diguin cosa. Mala cosa és la
paràlisi.

N’hi va haver també que van actuar de manera tan
discreta que ni tan sols vaig adonar-me’n. Tot i que
tothom és innocent fins que quedi demostrat que és
culpable, igualment hauria de mirar la pròpia cartilla
de vacunes. I en pensar-hi m’agafa el rampell de
recordar una sentència que diuen que va dir Hipòlit
Irigoyen en petit comitè: «La meitat dels problemes
s’arreglen tots sols, l’altra meitat no els arregla
ningú.» No tinc arguments per pensar que sigui
aquesta la filosofia que fonamenta la manera de
resoldre els problemes sanitaris que tossudament
afecten Menorca. Però si ho fos, seria un cas de
paràlisi, encara que ara no sabria dir si seria paràlisi
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del cos o del cap: caldria fer algunes proves, com-
probar les vacunes a la cartilla i els tractaments a la
història clínca. Perquè amb una certa freqüencia la
paràlisi és una situació difícil de diagnosticar.

Lamento que la qüestió de la bàscula hagi provocat
tant d’enrenou. Segons el diccionari, enrenou sig-
nifica soroll, desordre. I que la qüestió de la bàscula
hagi provocat una certa basca. Segons el diccionari,
basca és una paraula de probable origen celta que
significa ànsia, angúnia, inquietud. I fins i tot unes
certes basques, una paraula que segons el diccionari
significa nàusees, fàstic, ois. De la paraula paràlisi
diu que és una deficiència completa de la força mus-
cular, que pot afectar un o diversos músculs, el con-
junt de la musculatura d’una extremitat, o de
diverses extremitats, o d’un hemicòs. Hemicòs vol
dir la meitat del cos. I ara vet aquí quina troballa
més bonica faig al diccionari: fer la baca o donar
baca és això d’enlairar un fiet col·locat sobre una
vela o un tros de tela, i estirant bruscament de les
puntes, les vores ben agafades. Sembla un joc per-
illós, no sigui cas que caigui en mala posició i li agafi
alguna mena de paràlisi.

Però vet aquí que he fet una altra troballa, i aquesta
no és del diccionari, sino de la famosa bàscula:
només pesa fins a deu quilos. En assabentar-me’n
vaig quedar en mala posició, però no he dit res més
enllà del petit comitè per tal de no quedar en risc
d’agafar paràlisi, perquè encara no he pogut com-
probar si estic ben vacunat contra la paràlisi, i d’això
se’n podrien aprofitar els virus que provoquen
paràlisi, no sé si voluntàriament o de manera invol-
untària. I en pensar-hi no m’agafa cap més rampell
sino esgarrifances, perquè m’adono que encara hi
ha dues formes més de paràlisi: la vaga que només
paralitza, i la mirada que no mira però paralitza.

Hi ha moltes maneres de cridar l’atenció sobre un
fet que hom considera injust per tal d’aconseguir
que l’autoritat estudiï les correccions que hom con-
sidera necessàries. Però si el mètode per cridar l’a-
tenció és una vaga que implica paràlisi, hi ha el risc
de provocar una injustícia més important que aque-
lla que es vol corregir. I entre metges sabem que no
s’admet el tractament que és més perillós que la
malaltia que vol guarir. I que no és bona la vacuna
que té massa efectes secundaris. És necessari trobar
noves alternatives per cridar l’atenció i aconseguir

Escrits a Menorca, 2
86



beneficis sense provocar una paràlisi. La qüestió de
la bàscula n’ha estat un bon exemple. I per aquest
motiu, la bàscula i jo serem a la feina.

Ben mirada, la paràlisi de la mirada no és una altra
forma de paràlisi sino un símptoma de la paràlisi del
cap, igual que també ho és la vaga que només par-
alitza. És una mirada cruel perquè mira sense mirar,
sembla que està parant atenció però no ho fa, sem-
bla que farà el que hom demana però després no ho
fa. Es una mirada que no mira, i després deixa par-
alitzades les coses que estaven paralitzades. Il·lus-
tren aquestes línies un dibuix que representa la
mirada paralítica: cal reconèixer de seguida que és
falsa. I que és perillosa perquè paralitza, i perquè no
hi ha vacuna. Feu pràctiques: mireu atentament
aquesta mirada fins descobrir que és falsa, i després
preneu més precaucions.-

91. Dimarts 11/03/08

Què és la pau?

Escrita al blanc del carrer, la pregunta és una víc-
tima: hi ha un cotxe a punt de passar-li per sobre.
No sé qui ha guanyat les eleccions perquè ara que
escric és dissabte. El cotxe que està a punt de pas-
sar per sobre de la pregunta que interroga sobre què
és la pau duu unes sigles prou eloqüents a la ma-
trícula. Tal vegada és una casualitat, tal vegada és
tot un símbol: és el cotxe, el vehicle, l’instrument de
l’autoritat que passa per sobre de la pregunta de la
gent del carrer. Significa, per tant, més del que sem-
bla. Qui hagi guanyat les eleccions, sigui de color
vermell o sigui de color blau, ha de saber que li de-
mano la pau, i que tinc la capacitat per exigir-li que
faci cosa per tal d’aconseguir-la. I que ha de fer el
que calgui per tal que cap cotxe li passi per sobre, a
la pau, a la pregunta de la gent del carrer, a les va-
cunes.

Ha de saber també, el guanyador, sigui del color dels
que capitanegen el vaixell de la sanitat menorquina
o sigui del color contrari, que li demano vacunes.
Perquè les vacunes són una eina per a la pau. Li de-
mano que el vaixell de les vacunes per als infants
que van nàixer sota el sol menorquí no es quedi més
enllà del port amb l’excusa pueril d’una tempesta. Si
el port està tancat a causa del vent i el vaixell de les
vacunes no pot entrar-hi, faci el favor de fer les
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tramitacions oportunes per enviar el vehicle adient i
recollir-ne les vacunes, i dur-les al port. Si no ho fa,
hi aniran els fiets, tot nedant, i les duran a bon port.
Hi ha més força i més valentia, i més embranzida, i
més sinceritat al conjunt dels fiets que viuen sota el
sol menorquí que al conjunt dels adults que s’asse-
guren una bona jubilació sota el vermell o el blau
que avui guanya i demà també. Vull la pau i les va-
cunes. L’autoritat sanitària local ha de treballar per
aconseguir el pagament de les vacunes que encara
no són gratuïtes. Que cadascú faci el que li perto-
qui, amb generositat, però que ningú li passi la pi-
lota a l’institució del costat.

Vermells o blaus, nacionals o locals, recordin
guanyadors i perdedors que hi ha prou arguments
per al finançament de les vacunes que recomana
l’Organització Mundial de la Salut, l’Associació Es-
panyola de Pediatria i l’Acadèmia Americana de Pe-
diatria. Perquè encara que tenim diferent el color de
la pell, l’accent de la parla i la virulència de la pa-
raula, tots els que vivim sota el sol espanyol tenim
els mateixos drets. Especialment els fiets que van
nàixer sota el sol espanyol: tots tenen el mateix dret
a rebre les mateixes vacunes. La resta, senyors de
vermell, senyors de blau i senyors bicolors, és ex-
cusa oportunista, buida, circumstancial. Algú va es-
criure la pregunta al blanc del carrer, el meu germà
la va fotografiar per fer-la immortal i per impedir en
conseqüència que acabi trepitxada pel cotxe de l’au-
toritat legalment constituïda, o escombrada pels
vents que bufen incomprensibles.

La pau és, per a l’autoritat que pertoca, vacunes a
l’abast de tothom. No hi haurà prou pau sense prou
vacunes. Almenys aquí: si hi ha copa de cava i for-
matge de Maó per als turistes d’Alemanya, a Ale-
manya, tot incloent-hi la presentadora de moda, que
estiueja a Mallorca, a casa nostra ha d’haver-hi va-
cunes. És una part del preu de la pau. I s’ha de
pagar per tal de no quedar en ridícul quan el con-
junt de fiets es llancin a la mar i sense fer cas de
ningú, tal com fa la infància, arribin nedant fins al
vaixell de les vacunes que no pugui entrar al port
perquè l’autoritat considera que encara no ha d’en-
trar-hi. I vet aquí una mica d’història: a l’Índia, al
voltant de l’any 1000 abans de Crist, ja es feia una
mena de vacunació contra la verola; aquest fet
també està documentat a la Xina, a l’any 590 a. C.,
però amb criteris científics la vacunació contra la
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verola va començar a Anglaterra, al 1796. La vac-
una contra la ràbia és del 1885, la vacuna contra el
còlera és del 1896, igual que la vacuna contra la
pesta.

La vacuna contra la diftèria és del 1923. La vacuna
contra la tos ferina és del 1926, però la que reben
els fiets de Menorca és del 1981. La vacuna contra
el tètanus és del 1927, igual que la vacuna contra la
tuberculosi. La vacuna contra la poliomielitis és del
1955, i la forma oral d’aquesta vacuna és del 1961.
La del xarampió és de 1963, i de 1969 és la de la
rubèola. La vacuna contra la meningitis per
meningococ és del 1972. La vacuna contra l’hepati-
tis B és del 1981, la vacuna contra la hepatitis A és
de deu anys després, i no n’hi ha contra l’hepatitis C.
La vacuna contra la varicel·la, o volatge, és del
1984. Hi ha dues vacunes contra les infeccions
provocades pel bacteri Streptococcus pneumoniae
(conegut com a pneumococ): la del 1976 és per a
persones de tota edat que siguin immunodeficients.
La segona vacuna contra el pneumococ és de l’any
2000 i ha estat recomanada per a tots els fiets
menors de dos anys. Queda vist que les vacunes no
són cosa nova. Sol·licito per tant que les autoritats,
més enllà del color dels vidres de les ulleres que
duguin, reconsiderin la voluntat de no pagar aquí les
vacunes que paguen allà.-

92. Dilluns 17/03/08

Dues reunions, dues idees

Dijous capvespre, dues reunions força importants in-
diquen la bona salut de les persones. Les persones
formen les institucions, i les institucions han de vetl-
lar per les persones. La bona salut de les persones
és l’únic camí per aconseguir la bona salut de les in-
stitucions. Les institucions, per tant, han de vetllar
per la bona salut de les persones que la formen.
Perquè les institucions que no miren els símptomes
de les persones que li donen forma i sentit, a poc a
poc es converteixen en mòmies, edificis momificats,
persones momificades, càrrecs momificats. Cal
veure si n’hi ha, d’aquestes institucions, a Menorca.
Cadascuna que es miri el propi llombrígol.

El llombrígol és una cicatriu que indica que allí hi era
el cordó umbilical, i serà útil de saber que el procés
que asseca el cordó umbilical a poc de nàixer el fiet
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es diu momificació. El cordó és l’estructura que en
un magma gelatinós i de blanques semitransparèn-
cies conté els vasos sanguinis a través dels quals cir-
cula la sang, vigorosament, entre la mare i el fiet.
Però en acabar-se la funció de transport de sang, as-
solit l’objectiu, el cordó umbilical s’asseca, es momi-
fica, i cau. Quan ja no serveix, la momificació és el
procés final i inexorable. Tinc pena de veure per-
sones i institucions en procés de momificació: o s’es-
pavilen, o cauran.

Però tinc alegria de veure ben vives i vigoroses les
persones de certes institucions. Vet aquí que he vist
dues reunions, dijous capvespre. I les persones que
hi havia demostren, amb la pròpia actitud, que són
persones amb ganes de solucionar problemes, per-
sones amb ganes d’aportar elements per al benestar
i per a la salut dels fiets de Menorca. Eviten d’aque-
sta manera la momificació perquè promouen l’activ-
itat, que aquí és l’activitat intel·lectual que implica
l’anàlisi seriosa dels fets quotidians. Eviten d’aque-
sta menera l’estàtica que momifica, la quietud que
destrueix, la sequera que condueix al fosc momificat
i inútil. 

La primera reunió ha estat a Ferreries. L’Equip d’A-
tenció Primerenca de Menorca hi engegava el pro-
jecte del Grup de Salut a l’Escola Infantil. La idea és
reflexionar sobre els aspectes quotidians que poden
influir en l’estat de benestar dels fiets menors de
tres anys que assisteixen a escoleta. La reflexió ha
estat teòrica, però també serà pràctica en fonamen-
tar-se en una inspecció crítica que l’Equip farà a les
escoletes. L’Equip està format per personal docent i
personal sanitari, i el coordinen na Teresa Vilafranca
i na Maite Benejam, persones de bona salut que
poden impregnar de bona salut les institucions. Em
trec el barret i us faig una reverència. De la feina del
Grup sorgirà un seguit de recomanacions per tal de
no pecar ni per defecte ni per excés en relació a l’en-
torn dels menuts.

I ja s’esbossen dues recomanacions. La primera:
prou de caminadors (també en diuen taca-taca; o
andador, en castellà) perquè no ensenyen a caminar
(ans al contrari, hi ha arguments que indiquen que
endarrereixen el desenvolupament psicomotor) i
perquè l’Associació Espanyola de Pediatria, i l’exper-
iència, els considera perillosos. I la segona: prou de
tenir por de la terra o del sorral. M’estimo més un
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pati de terra o un sorral que una superfície de ci-
ment. El fiet que caigui al pati de ciment pot acabar
amb rascades i excoriacions; la possibilitat d’una
fractura sembla més probable si el pati és de ciment
que si és de sorra o de terra. I el fiet que un dia salta
la norma i fa una rebolcada al sorral, i jo encara
me’n recordo, es converteix en un fiet empanat, i la
passarà d’això més bé, i per sempre se’n recordarà,
del pati d’escola i del dia en què es va convertir en
croqueta.

L’altra reunió de dijous ha estat a Alaior. Na Marimén
Sacristán, plena d’una salut transmissible i encorat-
jadora, va presentar coneixença i experiència a la
xerrada «La salut afectiu-sexual dels nostres fills i
filles». Hi havia molta gent, pares i mares, sobre tot
mares, tot escoltant i després participant d’un diàleg
enriquidor. La idea és entendre que sexe és vida i és
salut, i que és sobre tot una activitat afectiva. Tot al
seu temps, naturalment, però cadascú ha de mirar el
propi llombrígol i reflexionar sobre si no és ara el
moment oportú, encara que no ho sembli. La idea
és també entendre que sexualitat no és el mateix
que genitalitat, però que igualment cal saber ben
sabut què és què, aquí i allí. Que cal ensenyar una
sexualitat oportuna i sana, sense pors ni violències,
guiada més per sentiments d’afecte que per impul-
sos corporals. I aquí també em trec el barret i faig
una reverència.

Vida i activitat són exactament el contrari que momi-
ficació. I mantenir activa i ben activa la funció és la
manera per evitar que persones i sobre tot institu-
cions entrin en procés de momificació. És un procés
normal, si es parla de la biologia del cordó umbilical
o de la vida d’una persona, que tard o d’hora pas-
sarà per aquesta porta. Però és del tot anormal que
una institució tingui tan poca activitat que es trobi
en situació de risc de momificació (cadascú que es
miri el llombrígol). I en siguin exemples aquestes
dues reunions, dues idees per fiets, exemples d’ac-
tivitat, d’empenta, de búsqueda.-

93. Dilluns 24/03/08

Setmana Santa, vacances i obesitat

Vacances i obesitat són conceptes sinònims per a in-
fants i adolescents si la idea de vacances és equiva-
lent a vida sedentària i a menjar molt i malament. És
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fàcil d’admetre que el risc de guanyar calories i no
consumir-les durant les vacances es multiplica si hi
ha massa dies de vacances al calendari, i especial-
ment si aquests dies de vacances no coincideixen
amb dies de vacances dels pares. Costa d’entendre,
d’una altra banda, quina dèria de vacances d’origen
religiós hi ha al calendari d’un país que es proclama
agnòstic. Aquesta, però, es una altra història.

Hi ha hagut dues setmanes de vacances escolars pel
Nadal i tan sols tres o quatre dies de vacances lab-
orals (o menys, segons quines activitats laborals).
Ara hi ha onze dies més de vacances escolars per
Setmana Santa i només un dia o dos de vancances
laborals. Entre unes i altres el calendari escolar ha
previst deu setmanes de classes. Em pregunto si són
necessàries tantes vacances escolars, em pregunto
si fiets i mestres estan prou cansants després de poc
menys de tres mesos de feina. I pregunto a pares i
responsables d’escoles sobre quin és l’objectiu de les
vacances escolars. És un tema força espinós per al-
guns, la qual cosa és comprensible. I és alhora un
problema molt fàcil de solucionar, per a d’altres, la
qual cosa és igual de comprensible.

He sentit a dir que va guanyant dies de vacances,
segons passa el temps, el calendari escolar dels paï-
sos que es consideren desenvolupats. I també he
sentit a dir que al calendari escolar espanyol, en
general, i al balear en particular, hi ha més dies de
vacances que al calendari escolar de països amb un
nivell de desenvolupament inferior. Si això fos cert,
la situació seria força preocupant perquè amb la
dubtosa alegria de les vacances escolars s’estaria
amagant la voluntat de disminuir els estímuls
intel·lectuals per a infants i adolescents, per tal
d’augmentar, en conseqüència, els estímuls per a la
vida ociosa. Les vacances escolars són de vegades
un problema per als pares, que es veuen obligats a
buscar alternatives d’oci i de custòdia per als fills.
De cara a la vida adulta, les exigències de la qual es
van endurint amb el temps, estimular el temps d’oci
a la vida infantil és sense dubte una imprudència
perillosa.

El tema se m’escapa de les mans i comença a cam-
inar en direcció cap a una qüestió força més àmplia:
quina és la funció de l’escola? Respondre que la fun-
ció de l’escola és ensenyar un seguit de coses seria
una resposta superficial. Cal incloure-hi conceptes
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com ara educar, formar, contribuir al desenvolupa-
ment psicomotriu, preparar per al futur, i custodiar
persones sense autonomia per permetre que els
pares facin feines. Quedi la qüestió plantejada, que
d’això és tracta, per tal que aquestes vacances de
Setmana Santa siguin uns dies de reflexió per a
tothom.

Per aquesta reflexió cal considerar, a més, que el
concepte de vacances és una idea nova en el context
de la història contemporània, i que les bases de la
solvència econòmica de l’Europa actual, que fona-
menta el benestar del qual tots hi gaudim avui, es
van posar durant unes èpoques duríssimes en les
quals les vacances i el descans eren mínims. I que la
biografia de les persones que van aconseguir d’ar-
ribar ben lluny en un camp determinat (empresaris,
professionals, artistes) està més plena de feina feta
que de vacances. El model de les feines de la llar,
que no coneix de vacances, tal vegada és un model
a seguir. Cal pensar sobre aquesta qüestió, cal pen-
sar quin és el model de vida quotidiana que es vol
transmetre a la descendència.

Perquè està canviant el model de vida quotidiana,
canvien costums i hàbits, i vet aquí l’origen de l’obe-
sitat infantil. Se’n parla molt, últimament, i amb tot
de raó, perquè és un problema que tendeix a agreu-
jar-se amb el pas del temps i que manté una relació
estreta amb el temps d’oci. És necessari parar aten-
ció sobre el temps d’oci d’infants i adolescents. Si
aquest temps està protagonitzat per la televisió, els
jocs d’ordinador i els videojocs, significa que l’oci
agafa el camí equivocat. I si a més es mengen coses
inútils durant el temps d’oci, encara més equivocat
és el camí que ha agafat. Em direu que les hores
d’oci són moltes i difícils d’omplir. Teniu raó. Per
aquest motiu cal reflexionar sobre la qüestió, i
plantejar diàlegs d’esperit comunitari i amb sentit
comú, privats d’egoïsme, per tal d’inventar un temps
d’oci diferent. I disminuir, si fos el cas, el nombre
d’hores i de dies ociosos.

L’obestitat infantojuvenil es deu a un desequilibri
entre les calories que es guanyen i les que es gas-
ten (hi ha excepcions, però poquíssimes). És a dir,
entre el menjar i l’activitat. Cal estimular, per tant,
un temps d’oci d’esperit actiu. I cal estimular un
menjar sa i natural, i limitat exclusivament a les
hores de menjar. Cal reflexionar sobre aquesta
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qüestió. I tenir present que el pes d’un infant o ado-
lescent no és un argument vàlid per considerar-lo
prim o gras: en parlaré la setmana pròxima. Il·lus-
tren aquestes línies un dibuix del gran Santiago
Rusiñol: un adolescent prim.-

94. Dilluns 31/03/08

Obesitat infantil i obesitat mental

Afirmava la setmana passada que «el pes d’un in-
fant o adolescent no és un argument vàlid per con-
siderar-lo prim o gras». I que en parlaria avui.
L’obesitat infantojuvenil és un problema important.
Deixo de banda, però a contracor, un fet clamorós:
l’obesitat infantil s’ha convertit en un problema de
salut important en un món en el qual la majoria de
fiets no tenen un got de llet per beure cada dia. El
fet és escandalós, però el deixo de banda perquè ara
l’objectiu és un altre. L’obesitat és una malaltia, però
un fiet grassonet no està malalt. Cal separar el gra
de la palla.

El pes d’un fiet o un adolescent és una bona dada
per començar a pensar-hi, però definitivament no és
prou argument per establir el diagnòstic d’obesitat.
Cal fugir de les etiquetes, i el sobrepés i l’obesitat
en són exemples, perquè són perilloses i perquè
marquen un fiet de manera negativa. El doctor Vi-
cente Varea, una autoritat en nutrició infantil, ex-
plica que el primer que s’ha de fer per començar a
pensar en obesitat infantojuvenil es establir l’índex
de massa corporal (conegut amb les sigles IMC).
Aquest índex relaciona el pes i l’estatura de la per-
sona segons una fòrmula que resulta de dividir el
pes, expressat en quilos, pel quadrat de l’estatura,
expressada en metres; hi ha unes taules que per-
meten establir aquest índex amb facilitat i rapidesa.

Força útil per al diagnòstic d’obesitat en la vida
adulta, l’índex de massa corporal té un valor relatiu
a la infància i a la adolescència, segons explica el
doctor Jordi Pou, que és el cap del Servei de Pedia-
tria de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Té
un valor relatiu perquè el diagnòstic d’obesitat ne-
cessita també que es considerin d’altres paràmetres
com ara l’edat i el grau de desenvolupament pu-
beral, les característiques ètniques, el sexe, etc.
Queda vist que el diagnòstic d’obesitat, segons les
normes més ortodoxes, no és fàcil. Però en la majo-
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ria de casos el diagnòstic és evident fins i tot per als
ulls més profans, i això és saviesa popular, que és
prou vàlida.

El Programa de l’Infant Sa del Servei de Salut del
Govern de les Illes Balears, que té 210 pàgines i tan
sols en dedica dues i un quart al tema de la preven-
ció de l’obesitat infantil, indica que «la causa més
freqüent de l’obesitat en la infantesa (95-99%) és
nutricional». És a dir, que es deu a menjar massa i
malament. Però no diu res sobre una qüestió impor-
tant: que el fiet obès i l’adolescent obès no són re-
sponsables de l’obesitat que pateixen sinó que són
les víctimes d’un entorn sociocultural que indueix
tothom a consumir i consumir. La dèria per consumir
certes begudes i certs aliments inadequats apunta
especialment al públic juvenil perquè és força vul-
nerable. En conseqüència, afirmar que la causa de
l’obesitat és una qüestió nutricional és una afirmació
superficial. I tot el que és superficial és enganyívol,
brilla amb una brillantor falsa i relliscosa.

Al fons de la qüestió hi és una societat que amb
hipocresia margina els obesos, però els necessita
per tal que comprin aliments inútils, cars i massa
calòrics; per tal que comprin jocs per a la vida
sedentària. És la hipocresia d’una societat que amb
freqüència cruel i tossuda organitza activitats es-
portives per fiets i adolescents sota el patrocini
d’empreses que venen els aliments i les begudes
que, precisament, s’han d’evitar per prevenir l’obe-
sitat. Mai he vist que una distribuïdora de fruites i
verdures organitzi a Menorca un partit de futbol,
però sí que es veu el patrocini generós de Coca-Cola,
una beguda que s’ha d’evitar. I aquí ningú en diu
res. Perquè hi ha un bon negoci: allà on hi ha un
munt de fiets i adolescents que acumulen quilos, hi
ha un grapat de senyors que acumulen doblers. I
d’això en dic obesitat mental.

La persona amb obesitat mental es tapa els ulls per
no veure el que és evident, es tapa la boca per no dir
el que hauria de dir, però a dalt de tot i amb cara de
sorpresa es menja el plàtan tan tranquil·lament.
L’obesitat mental permet, per exemple, que les em-
preses de iogurt i d’altres aliments lactis a poc a poc
canviïn l’hàbit sa i barat de beure un got de llet, i el
substitueixen per un natilla de xocolata. D’exemples,
n’hi ha molt més, en trobareu un a cada cantonada.
El diagnòstic d’obesitat mental, segons les normes
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més ortodoxes, tampoc no és fàcil. Però en la majo-
ria de casos el diagnòstic és evident fins i tot per als
ulls més profans, i això és saviesa popular, que és
prou vàlida.

Hi ha una altra forma de obesitat mental, que tam-
poc no vol veure la realitat ni vol dir-ne res per tal
de menjar-se el plàtan aprofitant que és a dalt de
tot. Són les persones que fan la vista grossa i no fan
res per evitar les matances als carrers del Tibet per
tal de no passar d’antipàtiques davant el govern que
li compra xupa-xups. Cal preguntar-se quant ens
costarà la participació als Jocs Olímpics per saber
quin és el preu dels que pateixen obesitat mental, i
organitzen campanyes per promoure una ali-
mentació sana i equilibrada sota el patrocini de la
ensaïmada, que és un aliment molt tradicional i força
patrocinat, però ple de calories inútils.-

95. Dilluns 07/04/08

La mala pesca

Falten professionals de la salut. Però estic segur que
hi ha un bon grapat de persones serioses i respons-
ables que acceptarien formar-se com a professionals
de la salut si tinguessin facilitats per fer-ho. No parlo
dels professionals de medicina i infermeria en gen-
eral, sinó de pediatria. Va haver una època, i d’això
no fa gaire, en què els professionals de la pediatria
eren persones diferents dels professionals de la
puericultura. I en què la neonatologia estava en
mans dels obstetres. A poc a poc la pediatria va as-
sumir la puericultura, la neonatologia i, últimament,
la medicina de l’adolescència. Ben fet, però ha que-
dat massa grossa.

La puericultura és la part de les ciències de la salut
que s’ocupa del control del fiet sa, que mira de pro-
moure el desenvolupament físic i psíquic dels in-
fants. S’ocupa del control del pes, de les vacunes,
de l’alimentació, dels bons hàbits, etc. I puericultor,
o puericultora, és el professional, de la medicina o
de la infermeria, que es dedica a la puericultura. Als
centres de salut de Menorca, la puericultura repre-
senta una bona part de la feina dels professionals de
la salut que es dediquen a la pediatria.

Falten professionals de la salut, efectivament. I cal
trobar una solució per aquest problema. La formació
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d’un metge o una infermera és un procés llarg, tal
vegada perquè està massa ple de continguts
acadèmics. Per aquest motiu, en alguns països la
neonatologia és una especialitat diferent de la pedi-
atria, igual que també ho és la medicina de l’ado-
lescència. I la pediatria d’hospital està separada de
la pediatria d’atenció primària, cosa fàcil d’admetre
en veure com són de diferents. Els estudis de puer-
icultura eren independents, fa un temps. L’Escola de
Puericultura de Barcelona, que va tenir molt de pres-
tigi, fa temps que està tancada, i l’edifici que ocu-
pava és avui un centre social per al barri. En
considerar la falta de metges dedicats a la pediatria,
la idea de reconsiderar els estudis de puericultura és
una idea atractiva.

Faig un càlcul ràpid: la labor de puericultura repre-
senta cosa d’una quarta o una cinquena part de la
labor diària d’un metge dedicat a la pediatria
pública, i més encara si s’hi dedica privadament. Si
no tingués aquesta labor a l’agenda de cada dia,
perquè seria per a un altre professional, tindria més
temps per a la feina estrictament assistencial.

Faltan professionals de la salut, tothom ho diu. I no
es tracta de sortir de pesca i pescar-ne uns quants,
sinó d’aprofitar tots els recursos que tenim a casa.
Sortir a pescar no és una forma de solucionar el
problema perquè és una solució oportunista, cir-
cumstancial, per sortir a a la foto, i difícil de man-
tenir a llarg termini. L’experiència menorquina ho
demostra. Sortir a buscar professionals més enllà de
la mar mediterrània és immoral. I en aquest sentit
es va manifestar el gerent de l’Institut Català de la
Salut: va dir a la tele que buscar professionals fora
de casa és inacceptable perquè descapitalitza el país
d’origen, i deixa la població en una situació més vul-
nerable. Buidar de professionals el país que en té
pocs, i molt que els necessita, és una solució inac-
ceptable.

Nacions Unides, a través d’Unicef i de l’Informe
sobre l’Estat Mundial de la Infància (2008), alerta
sobre el perill que representa, para la població local,
la migració dels profressionals locals cap a Estats
Units i Europa. Aquests professionals són víctimes
de la pesca dels països rics que, amb pocs escrúpols,
se’n duen amb quatre duros això que al país d’origen
li va costar molts diners i molts esforços. Vet aquí
tres exemples: la tercera part del personal sanitari
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del Regne Unit procedeix d’un altre país. Tres de
cada quatre metges graduats a Ghana deixen el país
abans d’acomplir deu anys d’exercici professional. I
cada any deixen Sudàfrica unes 300 infermeres es-
pecialitzades.

Una de les claus per a la solució del problema és a
casa, perquè a casa hi ha un potencial humà força
important, i que espera una oportunitat. A
Catalunya: el Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció
de Pediatria a l’Atenció Primària (del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya) ja ha
començat a passar un seguit de responsabilitats, fins
ara del metge, a la infermera de pediatria, que per
assumir-la rep la formació necessària. Avui ningú es
pregunta si la comare procedeix de medicina o in-
fermeria perquè demostra tenir prou solvència pro-
fessional, i d’això es tracta.

I a Menorca: la seu local de la Universitat de les Illes
Balears començarà d’aquí a poc el curs d’Expert en
Educació per a la Salut en la Infància i l’Adolescèn-
cia. No és puericultura, en queda lluny, però els con-
tinguts tenen força relació amb la puericultura. Tal
vegada sense saber-ho comença a donar les
primeres passes cap a un concepte nou: la salut in-
fantojuvenil és responsabilitat d’un conjunt de pro-
fessionals cada cop més ampli.

Sobrecarregar de feina i de responsabilitat a un grup
reduït de persones és el camí per tal que aquestes
persones se’n vagin. En canvi, distribuir la feina i la
responsabilitat (i els doblers que pertoquin, és clar)
és una alternativa vàlida per a solucionar el dese-
quilibri que hi ha entre les necessitats de la població
i la capacitat del conjunt de professionals.-

96. Dilluns 14/03/08

Perles trobades

Iraq ja no és el que era, però no heu de passar pena.
A les zones de conflicte, només un fiet de cada qua-
tre està vacunat, però no heu de passar pena. Amb
el recolzament de l’Organització Mundial de la Salut,
el govern d’Iraq va desenvolupar una campanya de
vacunació durant el 2007, i va vacunar tres milions
i mig de fiets d’1 a 5 anys. I només van morir tres
agents sanitaris durant la campanya: els van assas-
sinar mentre duien vacunes d’un centre de salut a
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un altre; el vehicle que hi anava al darrera va poder
recuperar les vacunes. Però tampoc per això no heu
de passar pena.

Unicef està reconstruint nou centres de salut per tal
d’atendre-hi una població d’un quart de milió de per-
sones, i quaranta mil són fiets de menys de 5 anys.
Abans de la invasió no calia reconstruir centres de
salut. Després de la invasió, la falta d’aigua potable
és una amença per a la salut, i la possibilitat
d’epidèmies de diarrea és força alta, i la segona
causa de mort infantil a Iraq és precisament la diar-
rea. Però no heu de passar pena. No són ni la mei-
tat els fiets que disposen d’aigua potable a les
ciutats, i tan sols en tenen el 20% dels fiets que
viuen a les zones rurals. Cinc anys després de la in-
vasió dels militars, polítics i empresaris que parlen
anglès, la situació dels infants d’Iraq és dramàtica,
fiets i fietes han d’afrontar problemes que ja estaven
superats. La desnutrició és cosa habitual, la pobresa
és senyora d’unes terres riques en petroli, la mort
és cosa de cada dia.

Centenars de fiets van perdre pare i mare durant els
tirotejos, o van perdre la casa durant els bombarde-
jos. No passeu pena, però, no digueu res, perquè el
preu del petroli s’ha duplicat. Curiosament, la per-
sona que va ordenar la invasió a Iraq, des del seu
despatx de màxima seguretat i tot seguint l’exemple
del seu pare, artífex d’una altra guerra, també per
controlar el negoci del petroli, pertany a una família
relacionada precisament amb el negoci del petroli. I
la crisi que ara pateix el país invasor, que arrossega
fins als paletes de Menorca, no és del petroli sinó de
la construcció, i per tant no heu de passar pena.
Aquesta és una de les perles.

Vet aquí una altra: el 20 d’abril de 1917, un intent de
vaga va quedar en un no res a causa de la repressió
policial. Els organitzadors de la vaga eren tres as-
turians, la vaga havia de fer-se a Río Gallegos, una
de les províncies de la Patagònia. Tot va començar
quan un grup d’obrers va presentar queixa contra el
capatàs d’una fàbrica perquè maltractava, amb
càstigs corporals, els fiets que hi treballaven. Una
foto d’aleshores resulta contundent per demostrar
l’explotació laboral de la infància, que llavors no era
il·legal. Però ja se sap que la condició de legalitat o
il·legalitat d’una situació la determina el poderós, i
no l’explotat. Queda clar que passa el temps, i més
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enllà de les fronteres, el poderós aplasta el petit tant
com pot per tal de xuclar-li el suc fins deixar-lo sec.

Les persones més fàcils d’explotar són les persones
que no tenen forma de defensar-se: infants i pobres.
Per tant, els poderosos busquen infants i pobres. A
Iraq n’hi ha, i viuen en terres de petroli. A la Patagò-
nia n’hi havia en 1917 (i encara avui), i vivien en
terres d’ovelles, i d’aquelles ovelles patagòniques en
va arribar durant molt de temps la llana per a la roba
europea i la carn per a les taules europees gràcies a
la explotació de pobres i infants de la Patagònia;
empreses i empresaris eren extrangers, sobre tot
anglesos.

I vet aquí l’última de les perles. És el poema Milonga
del muerto, que el magnífic Jorge Luis Borges va es-
criure, en 1982, en relació a la guerra de les Illes
Malvines (que són illes com és illa Menorca), de la
qual a principis d’abril es van commemorar 26 anys.
No goso de traduir-lo:

Lo he soñado en esta casa
entre paredes y puertas.
Dios les permite a los hombres
soñar cosas que son ciertas.
Lo he soñado mar afuera
en unas islas glaciales.
Que nos digan lo demás
la tumba y los hospitales.
Una de tantas provincias
del interior fue su tierra.
(No conviene que se sepa
que muere gente en la guerra).
Lo sacaron del cuartel,
le pusieron en las manos
las armas y lo mandaron
a morir con sus hermanos.
Se obró con suma prudencia,
se habló de un modo prolijo.
Les entregaron a un tiempo
el rifle y el crucifijo.
Oyó las vanas arengas
de los vanos generales.
Vio lo que nunca había visto,
la sangre en los arenales.
Oyó vivas y oyó mueras,
oyó el clamor de la gente.
Él sólo quería saber
si era o si no era valiente.
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Lo supo en aquel momento
en que le entraba la herida.
Se dijo «No tuve miedo» 
cuando lo dejó la vida.
Su muerte fue una secreta victoria.
Nadie se asombre
de que me dé envidia y pena
el destino de aquel hombre.

Hem de reflexionar, cal pensar-hi, cal parlar-ne a la
taula familiar. Il·lustren aquestes perles un Charles
Chaplin que vol jugar amb al bastó com si fos un
fusell. Però la guerra, o cap altra forma de violència,
si us plau, ni de joguina.-

97. Dilluns 21/04/08

Del llibre a la vacuna

Setanta infants van morir de meningitis purulenta o
de poliomielitis a les Illes Balears. Durant els 38
anys que hi ha entre 1937 i 1975. Agafo aquest
període de la història insular per demostrar que els
llibres contenen la informació que es necessita per
assumir les urgències del present, i dissenyar el
futur. I per demostrar que la vacunació dels fiets
balears ha canviat el rumb de la història balear. Ho
faig precisament durant aquesta setmana, que in-
clou el Dia del Llibre i que vol mantenir present la
necessitat del conjunt dels fiets balears, i
menorquins especialment, de rebre les vacunes que
les autoritats sanitàries consideren justificades. En-
cara que no totes estan pagades, de moment, amb
els diners que tots hi aportem mes a mes.

A la biblioteca del Col·legi de Metges de Barcelona
vaig buscar el llibre que recull les actes del 10º Con-
grés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que es
va celebrar a Perpinyà del 23 al 26 de setembre de
1976. És un document de valor extraordinari. El doc-
tor Jaume Cifré hi informa que durant el període es-
mentat (1937-1975), les autoritats sanitàries van
registrar, a les Illes Balears, 192 casos de meningi-
tis purulenta i 157 casos de poliomielitis. En van
morir 70 fiets: 49 de meningitis i 21 de poliomielitis.
Però reconeix que aquestes quantitats no com-
porten, ni de molt, la declaració de tots els casos.
Cal considerar, per tant, que hi va haver més casos
d’aquestes dues malalties i, secundàriament, més
morts.
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També coneguda com a paràlisi infantil, la po-
liomielitis és una malaltia contra la qual no hi ha cap
tractament efectiu. Però hi ha vacunes prou efec-
tives. És millor, òbviament, i més negoci, disposar
d’una vacuna efectiva que d’un seguit de tracta-
ments de dubtosa efectivitat. L’informe del doctor
Cifré al Congrés indica que al 1959 va haver una
epidèmia força important de poliomielitis a Balears.
Segurament molts encara se’n recordaran. Indica
també que el nombre de casos d’aquesta malaltia va
disminuir gairebé a una quarta part durant 1961, i
que durant 1962 i 1963 els casos en van ser encara
menys. I que aquesta davallada tan important dels
casos de poliomielitis coincidex amb l’inici de la va-
cunació antipoliomielítica. En aquell moment hi
havia la vacuna Salk, que s’administra mitjançant
una injecció intramuscular. A partir de 1963, i ara
coincidint amb l’administració massiva de la vacuna
antipoliomielítica coneguda com a Sabin oral, només
se’n va registrar un cas en 1964 i un altre en 1971.
I res més. És evident que la vacuna contra la po-
liomielitis va canviar la història de les Illes Balears.

Hi ha molts exemples més per demostrar que la va-
cunació massiva dels infants pot canviar radicalment
les perspectives, dels infants i de la societat. Ja no
hi ha cap dubte sobre el valor de les vacunes com a
eines insuperables de prevenció. És necessari que la
infància estigui protegida de la manera més com-
pleta que sigui possible perquè són el futur. La in-
fància té prioritat en tot. La desaparició en Menorca,
fins on puc saber, de malalties greus com ara la
rubèola, el xarampió, la diftèria o la poliomielitis són
l’argument més poderós a favor de les vacunes. Cal
recordar l’exemple de la verola, terrible malaltia ex-
antemàtica, que del món ha desaparegut, comple-
tament, gràcies a la vacunació massiva; i ara ja no
cal vacunar-hi més, contra la verola.

En aquest context, d’eloqüència evident i cridanera,
és impossible d’entendre per què la vacuna antip-
neumocòcica hepatavalent encara no està finançada
per la Seguretat Social, a la major part del territori
espanyol, si un seguit d’autoritats científiques la re-
comanen des de fa temps, i si fins i tot les autoritats
de la sanitat pública entenen que està justificada.
No s’entén per què la vacuna no forma part del cal-
endari de vacunes de la majoria de les Comunitats
Autònomes d’Espanya si ja forma part del calendari
de vacunes d’alguns països europeus. Ni s’entén per
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què tampoc no es pot ni tan sols receptar, per tal
que es faci el descompte corresponent, tret de casos
força especials.

L’última comunicació sobre aquesta qüestió la vaig
rebre la setmana passada. Era la fotocòpia d’un fax
que em recordava les rigoroses condicions en les
quals es pot receptar la vacuna, però al mateix
temps la nota admet que la vacuna està indicada per
a tots els fiets de 2 mesos a 2 anys d’edat. Escrita en
un castellà defectuós i amb una informació en part
obsoleta, està datada en Palma de Mallorca, el 2 de
juny de 2005. D’aquí a poc tindrà tres anys. El tema
és força pruriginós. Però igualment cal reflexionar-
hi, i sense condicionants personals o polítics. I
Menorca no hauria de deixar passar l’oportunitat de
finançar aquesta vacuna i de posicionar-se, en con-
seqüència, com a capdavantera en la protecció de la
infància. Porquè si hi ha hagut prou diners per pro-
mocionar la literatura menorquina a la Fira de Frank-
furt, i n’hi ha per promocionar el turisme menorquí
a Catalunya, també hauria d’haver-ne per finançar
les vacunes que necessiten els fiets que viuen a
Menorca. Perquè a Menorca els fiets tenen prioritat.
Perquè Menorca sense fiets, senyors, ben prest faria
olor de naftalina.

98. Dimarts 29/04/08

Cop al cap, i papallona que vola

Cosa terrible és la mort d’un fiet. Cal superar-la,
però, per poder llegir el missatge que aquesta pa-
pallona, en volar, ens ha deixat escrit al cel. Tot fiet
que mor és una papallona que vola, i en volar deixa
un missatge escrit al cel.

És un missatge escrit al blau del cel blau. Però està
escrit amb lletres blaves. I és clar: és mal de veure,
excepte que hom sàpiga que al blau cel hi ha un mis-
satge escrit en blau. És un missatge que passaria
desapercebut si no hi hagués la certesa que el mis-
satge hi és, que cal mirar el cel d’una manera de-
terminada per descobrir aquest missatge.

La informació periodística (no en vull més) m’explica
que el fiet va morir a conseqüència d’un trauma-
tisme cranioencefàlic, i que aquest traumatisme va
ser provocat per un cop al cap, conseqüència de
l’embestida d’un cotxe que casualment hi passava.
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El fiet havia sortit al carrer per l’espai que deixen
dos cotxes aparcats. Interpreto que el traumatisme
cranioencefàlic va provocar una hemorràgia in-
tracranial: és una situació mèdica de gravetat ex-
trema, d’urgència màxima, no sempre ràpida ni fàcil
de diagnosticar, i de pronòstic desesperat.

La papallona va volar en silenci, inexorable i disc-
reta, no es va adonar que volava en direcció al Cel,
ni que deixava un missatge escrit al cel. Em pre-
gunto si aquell fiet va adonar-se que volava en di-
recció al Cel i que deixava un missatge escrit al cel.
Estic segur que no, que va volar sense adonar-se’n,
que va escriure sense adonar-se’n, que va morir
sense saber-ho, que va gaudir de l’envejable felici-
tat infantil fins el moment a partir del qual tot re-
sulta incomprensible.

La mort infantil és impossible d’admetre perquè és
incomprensible, perquè no troba explicació. Tal ve-
gada és per aquest motiu que la persona que queda
desolada busca responsabilitats més enllà de casa
seva. La persona que, adolorida fins la desesperació,
busca una explicació a l’exterior, en les persones o
en les circumstàncies que van tenir relació amb la
mort, també ha de buscar explicació, quan pugui, a
l’interior, a casa seva. I en trobar-ne, perquè segu-
rament en trobarà i segurament serà força impor-
tant, que la digui, que en parli, i tot d’una que oblidi,
perquè si conserva culpes al cor ja no podrà viure
mai més. La culpa que és a dins és un tòxic poderós,
i no deixa viure. Però és la lliçó que la resta de per-
sones ha d’aprendre. És per això que n’hi ha que ne-
cessiten oblidar la culpa per poder sobreviure, i n’hi
ha que necessiten aprendre de la culpa per poder
sobreviure.

Aquell fiet ens ha deixat un missatge escrit al cel. És
la clau per tal que no torni a passar cosa semblant.
El missatge parla de prudència, de prevenció. Els
fiets han de saber, i amb foc ho han de tenir gravat
al cap, que al carrer no es pot sortir entre dos cotxes
aparcats. Mai de la vida, sense cap excepció. I les
persones adultes, especialment les mares i els
pares, han d’assumir la suprema responsabilitat que
significa prevenir els accidents.

Perquè els accidents no avisen: són traïdors. I sem-
pre són cosa d’un moment brevíssim (però les con-
seqüències podrien ser eternes). I sempre passen
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en circumstàncies en les quals hom pensaria que no
pot passar res. Cal prendre precaucions, i ensenyar
a prende’n.

Hem de mirar el blau cel, i buscar els missatges que
les papallones hi van deixar en volar: tal vegada van
deixar un mateix missatge, però escrit amb lletres
diferents. Fa tant de mal el vol d’aquesta papallona!
Però que el vol d’una papallona, que fa tant de mal
perquè és de casa, no amagui el vol de tantes altres
papallones que sobre el blau del cel blau van es-
criure missatges que encara ningú ha llegit. El blau
cel és blau i és cel per a tots els fiets del món, totes
les papallones comparteixen un mateix cel. El Cel
també és únic, i és per a tota papallona que, vés a
saber per què, prest va volar.

No m’oblido de les moltes papallones que cada dia
volen perquè no hi van trobar prou menjar. Ni
m’oblido de les papallones que a les mans li van
posar un fussell, ni d’aquelles papallones que van
aprendre, amb llàgrimes, a obrir les cames en
comptes d’obrir la boca. La realitat de casa nostra
és terrible. Però també és terrible la realitat que viu
la infància més enllà de les fronteres de les famílies
conegudes. Avui, però, em quedo a casa.

Perquè no aconsegueixo d’entendre per què avui
l’autoritat sanitària autoritza la recepta de la vacuna
antipneumocòccica, i demà no. I l’argument que
dóna per actitud tan paradoxal és una cosa tan
pueril: ha estat una errada. Per evitar els accidents
infantils és necessari prendre precaucions. Per evitar
certes malalties infantils, greus, és necessari vacu-
nar la població infantil. Cal mirar, un cop més, el blau
del cel per descobrir-hi els missatges que ens deixen
les papallones en volar. I procedir en conseqüència.
I procedir en conseqüència és el que van fer els
pares d’aquell fiet: segons la carta que van fer
pública divendres, van fer donació dels òrgans del
fiet. Tan de bo l’autoritat sanitària prengui bona nota
d’aquest exemple de generositat.-

99. Dilluns 05/05/08

Què hi veus?

Cinquanta mil fiets menors de cinc anys. Són aprox-
imadament els que van morir al món, a causa d’una
infecció evitable, la setmana en què va morir a Maó
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un fiet com a conseqüència de l’embestida d’un
cotxe, que és una causa de mort evitable. Aquelles
eren infeccions que es podien haver evitat amb al-
guna de les vacunes que actualment hi ha
disponibles. Prop d’una tercera part va morir de
meningitis o de pneumònia. Deia la setmana pas-
sada que lamentava la mort d’un fiet a casa nostra,
però també deia que el vol d’una papallona de
família coneguda no ens ha d’impedir veure el vol de
les moltes altres papallones que són de famílies que
no coneixem.

Més coses van afectar la infància durant aquella set-
mana. El programa Setmana de Vacunació de les
Amèriques va vacunar més de seixanta milions de
persones entre el 19 i el 26 d’abril. Cap d’aquestes
persones va haver de pagar la vacuna, ni van haver
d’anar a Inspecció Mèdica per veure si tenien sort i
li autoritzaven la recepta per tal de comprar la vac-
una amb descompte. Aquell programa de vacunació
de dimensions colossals és una iniciativa de l’Or-
ganització Panamericana de la Salut (filial americana
de l’Organització Mundial de la Salut) i es va desen-
volupar amb la participació de milers d’agents sani-
taris i col·laboradors voluntaris. És la sisena vegada
consecutiva que es duu a terme. Tot va començar
com a conseqüència del brot de xarampió que va
afectar Colòmbia i Veneçuela l’any 2002.

També va haver un brot de xarampió a Barcelona,
l’any passat, que es va controlar gràcies a una mod-
ificació del calendari vacunal: van vacunar contra el
xarampió, abans del que estava previst, als fiets que
estaven en risc d’agafar aquesta malaltia. La Set-
mana de Vacunació de les Amèriques va passar
gairebé desapercebuda per als mitjans de comuni-
cació europeus. I la Setmana d’Immunització a Eu-
ropa, que és gairebé simultània (21 al 27 d’abril),
també.

Encara més coses van afectar la infància durant
aquella setmana. El Dia Mundial de la Malària va
recordar-nos que prop de tres mil fiets moren cada
dia a causa del paludisme, més conegut com a
malària. Encara no està disponible la vacuna contra
aquesta malaltia, però sembla que ho estarà al 2014
o 2015. La vacuna estarà destinada especialment
per als països africans, però els països rics han de
pagar-ne les investigacions i el desenvolupament, i
després la distribució i l’administració massiva de la
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vacuna. Ja no és una qüestió de solidaritat, sinó de
dignitat humana.

Les campanyes de vacunació a gran escala també
están organitzades i subvencionades per l’Aliança
Global d’Immunització i Vacunes (GAVI), una asso-
ciació supranacional que està participada per l’Or-
ganització Mundial de la Salut, Unicef, el Banc
Mundial, les empreses que desenvolupen i fabriquen
les vacunes, la Fundació Bill i Melinda Gates, etc.
L’aliança GAVI ja ha vacunat gairebé 37 milions de
fiets contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina. Ha
vacunat 158 milions contra l’hepatitis B, i un nombre
igualment gegantí contra el xarampió. L’Aliança
també té el propósit de dur als països pobres la va-
cuna contra el rotavirus, que pot causar una diarrea
greu, i la vacuna contra el pneumococ, que provoca
meningits, entre d’altres malalties.

La vacuna contra el pneumococ que es necessita als
països pobres és diferent de la que és necessita als
països rics. La majoria dels països europeus inclouen
aquesta vacuna al calendari de vacunacions per als
fiets. La majoria dels calendaris de vacunacions in-
fantils d’Espanya, per contra, no inclouen aquesta
vacuna. I costa d’entendre per què.

La setmana passada es va presentar una petició for-
mal per tal que les autoritats sanitàries subven-
cionin, com a mínim a Menorca, la vacuna Prevenar,
única marca comercialitzada a Espanya per a la va-
cuna antipneumocòccica. La petició no es presenta
amb el suport d’una pluralitat de signatures sinó
amb el suport dels arguments científics d’institucions
oficials d’àmbit internacional, nacional i balear.
Perquè interpreta que la força de la raó no està en el
nombre o la categoria de les persones que li donen
suport, sinó en l’argumentació que la fonamenta. La
unió fa la força, ja se sap, però la raó no necessita
la fortalesa de la unió perquè per si mateixa ja té
prou força.

L’Administració ha de considerar aquesta petició i ha
de definir-se d’una manera oficial: si considera
necessària la vacunació per a la població infantil, cal
que subvencioni la vacuna. I si considera que la va-
cuna no és necessària, cal que en aquest sentit
s’expressi amb transparència. Per posicionar-se
d’aquesta manera, l’Administració ha de mirar la so-
cietat a través d’una finestra transparent. I veure
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que hi troba: si números que han de quadrar o per-
sones que esperen. I si realment vol veure-hi clar,
cal que estigui despullada de tot interès personal o
polític.-

100. Dilluns 12/05/08

Peixets, peixets

Plena n’és la mar, de peixets. Peixets, peixets... sí
que en sou, d’ingenus: per què us deixeu enxampar
per una xarxa de la qual no hi ha escapatòria, per
què us deixeu atrapar per un ganxo que us quedarà
clavat? Com és, que un peix no s’adona que aquella
xarxa és una trampa mortal o que aquella menja és
un esquer que amaga un ham de punta fina i que no
recula? Hom podria pensar que el peix no s’espavila
perquè és una espècie biològica inferior, i llavors
l’home seria una espècie biològica superior. Tal veg-
ada som superiors, nosaltres, però no n’estic segur:
l’home demostra superioritat sobre el peix en al-
gunes coses, però demostra inferioritat en d’altres.
El peix, per exemple, és incapaç per a la bondat;
l’home, en canvi, és ben capaç per a la bondat, si
vol. El peix també és incapaç per a la maldat, però
l’home sí que és capaç de fer mal, quan vol.

Molta bondat es necessita avui i amb urgència a
l’antiga Birmània, on una ventada va provocar tanta
destrossa que va matar més persones de les que
viuen a Menorca. Us pregunto: podeu imaginar a
Menorca una tempesta tan forta que escombri tota
l’illa i deixi tothom mort o llançat a la mar, i no deixi
en peu cap escola, hospital o centre de salut? Costa
d’imaginar. Pero és el que està passant a Birmània.
Prop de la meitat dels morts i desapareguts són
fiets. I el còlera ja s’hi ha declarat: es una malaltia
epidèmica que es transmet mitjançant l’aigua cont-
aminada i que provoca una forma greu de diarrea.
La deshidratació a causa del còlera pot causar la
mort de molts fiets, avui, a Birmània. La primera va-
cuna contra el còlera no va resultar prou efectiva; la
del 1995, en canvi, sí que ho és, encara que no pas
per a totes les formes de la malaltia.

I molta maldat es necessita per fer el que va fer
aquell senyor d’Àustria, que va fer més mal del que
ningú gosaria d’imaginar. Hom podria pensar que els
fets de Birmània no tenen relació amb els fets d’Àus-
tria. Però una mirada crítica i reflexiva, la mirada

Escrits a Menorca, 2
108



que m’entossudeixo a transmetre setmana a set-
mana, m’indica que hi ha una cosa en comú entre
els fets d’Àustria i els de Birmània: la indiferència.

La terrible ventada que va destrossar Birmània és
una forma de destrucció massiva que últimament es
repeteix amb sospitosa freqüència. Feu memòria, i
de desastres naturals d’aquesta mena en recordareu
uns quants. Són desastres, però no són naturals sinó
artificials: no hi ha cap dubte que són conseqüència
del canvi climàtic, i ja se sap que el canvi climàtic és
la conseqüència de la industrialització dels països
rics (i, secundàriament, de l’empobriment progres-
siu dels països pobres). Persones, països, institu-
cions, tothom està d’acord en el fet que cal aturar el
canvi climàtic.

Però encara que saben què han de fer, les autoritats
dels països rics, i la societat que les legalitza amb el
vot, es tanquen hermèticament en la indiferència
més cruel i no fan res més que enviar aquell eu-
femisme que es diu ajuda humanitària. El Govern
Balear, per exemple, va enviar-hi una ajuda valorada
en 20.000 euros, però se’n gasta més de vuit milions
per arreglar la vaga dels metges; i no financia totes
les vacunes que hauria de finançar. Els països en-
vien l’ajuda, i es queden amb la consciència tran-
quil·la, i continuen contaminant l’atmosfera, i d’aquí
a poc hi haurà una altre desastre, tal vegada a
Menorca. És una contradicció flagrant, una para-
doxa. És la indiferència del conjunt, en la qual s’a-
maguen les indiferències individuals.

D’un tipus diferent però igualment destructora, la in-
diferència dels habitants d’aquell poble austríac va
permetre que aquell senyor hagi pogut fer tot el que
va fer, any rere any. Perquè és impossible d’enten-
dre (si no és a través del mecanisme de la indifer-
ència, del «no t’hi fiquis que no és cosa teva») que
ningú hi hagi sospitat res durant tant de temps. Una
adolescent que desapareix, una mare que ningú no
va veure mai; un fiet que mor i no es veu cap família
al costat, un altre que ha d’ingressar a l’hospital i
tampoc no hi ha la mare; registres que no quadren,
un veïnat que no sent curiositat, o no vol sentir-ne,
pel veí del costat... La indiferència envers la persona
que viu al costat de casa, la indiferència envers un
company de feina, la indiferència envers les per-
sones desconegudes que caminen pel mateix camí
o per camins llunyans, la indiferència és un arma de
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destrucció, massiva o individual. 

El compromís és necessari. I encara que pateix la
sospitosa indiferència de molts, aquesta columna
s’omple d’orgull, avui especialment, perquè està
d’aniversari: aquesta és la que fa cent. Quines
coses, centenària! Vol continuar. I continua, vigorosa
i virulenta, visceral, crítica i reflexiva, sempre amb
un fiet a l’horitzó. Continua, fins que no m’adoni de
la xarxa, com un peix, i hi caigui enxampat. O fins
que no m’adoni que aquella menja temptadora era
l’esquer que amagava el ganxo punxegut i traïdor. O
simplement fins que el peix gros es mengi el peix
petit.-

101. Dilluns 19/05/08

Les dents, l’oblit i el record

Xivarri de fiets, vaig sentir, i vaig obrir la porta, i vaig
veure-hi. Hi havia un munt de fiets estesos a terra.
De bocaterrosa, diu el diccionari; de panxa, diuen
les mares; en decúbit ventral, diuen els metges.
Guirigall, xivarri, soroll de fiets, però poc: tothom
semblava força concentrat en la feina que tenia en-
carregada. Alguns havien de pintar amb coloraines
un dibuix circular de caire asteca, d’altres fullejaven
llibres d’animals. Dels primers, n’hi vaig veure un
que li copiava la gamma cromàtica al fiet que tenia
al costat; dels segons, una fieta no acabava d’en-
tendre com és que el coll d’un dinosauri gegantí sor-
tia d’una pàgina del llibre i arribava fins la pàgina
següent. Unes senyores que s’asseien ben a prop
vigilaven la colla amb cara de monitores.

Més enllà, un seguit de persones grans, que esper-
aven assegudes, miraven amb sana enveja, som-
reien discretament i recordarien coses dels fills i dels
nets. Vaig sentir una senyora que deia que si tingués
una càmara de fotos, bona foto que en faria. Prou
bé que sap, penso jo, que les coses infantils són tan
efímeres que cal conservar-les en cel·luloide o, mil-
lor, desar-les al cor. Prou que ho sabem: cal desar
les coses dels infants al cor. Perquè allí no es faran
malbé, i fins i tot guanyaran amb el temps: un dia
tenen més detalls, un altre dia tenen música; un dia
són una imatge en blanc i negre, un altre dia són
una imatge multicolor. Avui fan olor d’infant, demà
fan olor d’adolescent, i demà passat tornen a fer
oloreta de caques de nadó. M’hi vaig apropar, però
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en veure que la meva presència destorbava la
movedissa quietud dels fiets i hi introduïa un ele-
ment de disconfort, vaig tornar a la meva talaia, on
era, convençut que l’edat i la posició em donen per-
mís per a certes coses però em neguen el permís per
a d’altres. És la vida, són les regles de la vida. I no
hauria volgut tenir una càmara de fotos, sinó la
màquina del temps.

Aquest paisatge, efímer com pot ser d’efímera
Menorca, es va desenvolupar durant una bona es-
tona a la sala d’espera de la planta inferior del Cen-
tre de Salut Es Banyer, en Alaior. Els fiets esperaven
la visita al dentista. Amb la complicitat de la infer-
mera de pediatria, que amb un somriure obre una
porta, vam visitar la consulta de la dentista durant
l’espai minúscul que ens deixava la sortida d’un grup
de pacients fiets i l’entrada del grup següent. Ja se
sap que el grup és protector, la solitud ens fa vul-
nerables. Petita i grandiloqüent, professional i se-
riosa, van explicar-nos amb cortesia, ella i la
infermera que l’acompanyava, el programa de pre-
venció de les malalties de les dents que desenvolupa
l’Equip de Salut Bucodental de l’Institut Balear de la
Salut. Molt interessant, molt útil. Ben fet, senyores
i senyors que penseu, i senyores i senyors que feu.

Em vaig quedar amb una sensació tranquil·litzadora:
s’havia fet palès que l’autoritat sanitària sap fer les
coses quan les vol fer. Encara que a tot, segons sem-
bla, li aplica aquella pàtina de pintura que busca de
dissimular les imperfeccions (accepto les imperfec-
cions si accepten les meves, i faig promesa de solu-
cionar-les si em fan la mateixa promesa). Però
gràcies igualment, senyors, perquè aquest programa
de salut dental per als infants és una eina important
de prevenció. Però cal recordar que no és tota la
feina, sinó tan sols una part. Important, sí senyor,
però tan sols una part. Cal continuar-hi. I probable-
ment el camí serà més fàcil, i sobre tot més segur,
si demaneu ajuda, si accepteu els suggeriments del
respectable públic. Perquè l’aprenentatge del carrer
pot resultar tan útil com l’aprenentatge de la uni-
versitat, o el de l’experiència. I perquè, ja ho he dit
mil vegades, no és el càrrec que dona la sabiduria
per prendre bones decisions, sinó el sentit comú, el
costum d’escoltar abans de fer, l’experiència i la uni-
versitat, tot plegat i en les proporcions adients.

I ara recordo que dues vegades vaig veure un bebè,
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acabat de nàixer, amb una dent. Cosa curiosa, però
inútil. Vet aquí una altra cosa curiosa: com és, que
l’espècie humana fabrica una dentadura sencera,
efímera, infantil, i després la descarta perque en té
una altra que va madurant en secret, i aquest és un
secret que tothom coneix. Tal vegada és per
mostrar-nos que el que avui s’hi veu no és la versió
definitiva. Hi ha una altra versió que prest
començarà a aparèixer. Cal, per tant, parar atenció,
mirar la boca, escoltar.

I ara recordo també que tinc a casa una dent, dins
un botilet de cristall, no sé si per recordar o si per
recordar que haig d’oblidar. Oblidaré si puc dema-
nar-vos l’oblit, i recordaré si puc demanar-vos que
recordeu. Cosa curiosa, oblit o record, però inútil,
com la dent del fiet acabat de nàixer. El que val no
és l’oblit ni és el record. El que val és el futur que,
tot just ara, acaba de començar.-

102. Dilluns 26/05/08

Sembla cavall, sembla Sant Joan

Sembla cavall, però no ho és. Un dia vaig demanar-
li a una fieta, si no recordo malament, que dibuixés
un cavall, i vet aquí el que va fer: un animal quadrú-
pede, d’aspecte equí, de cua equina, de cabellera
equina, de potes equines i de posició equina. Però
no és un cavall. La fieta que el va dibuixar viu a Ciu-
tadella, i puc pensar per tant que tal vegada és el
cavall de Sant Joan. Però tampoc no ho és, perquè
el cavall de Sant Joan és cavall, i aquest només ho
sembla, i el de Sant Joan és cavall negre i briós, fort
de potes, alt de cap, potent el renill.

No és cavall tot el que sembla cavall. Ni tot el que
sembla d’una forma determinada a la sanitat de
Menorca és realment tal com sembla. Les festes de
Sant Joan són a prop, i de la mateixa manera que
per Sant Joan no tot és cavall ni tot és gin amb
llimonada, no tot són flors i violes a la sanitat
menorquina. Cal parar atenció: que la disbauixa de
Sant Joan no sigui una excusa per no veure una re-
alitat inestable, que està agafada pels pèls i que, per
tant, podria volar amb la primera ventada.

El doctor Juan Carulla Torrent, coordinador d’On-
cologia a la sanitat pública de Menorca, acaba pub-
licar una carta en la qual denuncia la inestabilitat del
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sistema d’atenció oncològica a causa dels atacs
repetits dels corporativismes professionals locals
(una forma políticament correcta per parlar d’alguns
col·legues), i de la càrrega feixuga de les promeses
que, oportunistes i fotogèniques, no s’acaben d’a-
complir. L’oncologia m’afecta personalment. Perquè
vaig dedicar un grapat d’anys de la meva vida pro-
fessional a l’oncologia infantil, i no he vist mai tanta
esperança com al costat de la desesperança, ni tanta
vida com al costat de la mort. I porquè puc tenir
càncer: tinc edat per tenir-ne, tots en tenim.

La carta del Dr. Carulla és un anunci terrible, és un
advertiment urgent, és un avís, és un crit de socors.
La va publicar el diari Menorca, divendres, dia 23 de
maig, pàgina 20. Explica que cal esperar que cada
any es diagnostiquin a Menorca uns 300 casos de
càncer. El diagnòstic a temps i l’atenció de tantes
persones necessita la feina d’un equip de profes-
sionals, un projecte sòlid, i el suport de les autoritats
i institucions sanitàries de Menorca. Però «el equipo
responsable del proyecto ha sufrido y sufre ataques
desde «corporativismos profesionales locales» que
cuestionan la forma y el fondo de nuestra labor, to-
talmente en contradicción con la percepción de los
pacientes y sus familias».

Més endavant adverteix que «si las amenazas su-
peran a las oportunidades, el árbol plantado podría
tomar decisiones de «trasplantarse» a territorios
más fértiles. Estas decisiones, siempre individuales,
las marca, o puede marcarlas, la amplia oferta de
puestos de trabajo en otras Autonomías, que ofrecen
posibilidades de estabilidad, cartera de servicios, in-
vestigación, autoformación y carrera profesional por
méritos, y no por antigüedad o por «escalafón»». I
a l’últim paràgraf indica que aquest missatge «creo
que debería ser el de conseguir victorias sin derro-
tados, colaboración entre profesionales, sin protag-
onismos caciquiles, con soporte y confianza
institucional».

La carta del Dr. Carulla denuncia una situación greu
i obliga a fer una anàlisi seriosa i urgent, i sincera.
Obliga tant als responsables de la gestió dels recur-
sos sanitaris com a la resta de professionals de la
salut i al col·lectiu de persones que tenen càncer o
que el podríem tenir, és a dir, tothom. I fins i tot
obliga la infància, perquè la pediatria de Menorca,
encara que presenta una realitat diferent, es troba
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en una situació igualment inestable. No és un cavall
això que va dibuixar aquella fieta, ni va ser un com-
promís el compromís que en matèria d’oncologia es
va assumir el 6 de febrer de 2007 «con la Adminis-
tración, el grupo de pacientes afectados y un con-
junto de profesionales, que consistía en desarrollar
un proyecto de atención oncológica integral».

És necessari ressaltar que l’argument que fa in-
estable més d’un projecte personal i professional a
Menorca no és principalment una qüestió econòmica
ni és l’escassetat de recursos humans i materials.
Sinó que és una actitud destructora, que prou que es
veu aquí i allà. És l’actitud envejosa de no deixar que
un altre pugui alçar el cap i la veu. És l’actitud orgul-
losa de no considerar que l’altre tal vegada té raó, o
de considerar que hom té raó només perquè ocupa
un càrrec o perquè el va ocupar fins fa poc. És també
l’actitud tossuda de seguir pensant que les coses es
fan d’una manera determinada perquè d’aquesta
manera s’han fet des de fa temps, o de seguir pen-
sant que el càrrec és font de sabiduria. Aquest cav-
all no és cavall, encara que externament tingui
algunes característiques de cavall. És una cria d’uni-
corn. Fixeu-vos-hi bé, no us deixeu enganyar per la
primera mirada. I l’unicorn és una animal que no ex-
isteix, és pura mitologia, és paper mullat, només és
per a l’enciclopèdia, només és per fer la foto i sortir
al diari.-

103. Dilluns 02/06/08

Tal vegada per Sant Joan

Continua el curs administratiu que li pertoca, m’han
dit. Però aquesta petició té poques possibilitats
d’obtenir una resposta favorable, van dir-me també.
I jo em pregunto què és una resposta favorable: és
aquella que ens agradaria o és aquella que ens
convé?

Fa poc més d’un mes que es va presentar formal-
ment la petició. Hom li demana a l’Administració que
indiqui si és convenient la vacunació antipneu-
mocòccica dels fiets menors de dos anys que viuen
a Menorca. Si considera que aquesta vacunació és
necessària, hom li demana que financi la vacuna
mitjançant recepta normal, sense que calgui l’au-
torització prèvia d’un inspector mèdic. I si considera
que la vacuna no és necessària, hom li demana que
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en aquest sentit es pronuniciï sense embuts. En d’al-
tres paraules: si convé vacunar els fiets, que se’n
faci càrrec; i si no convé, que ho digui. Però no sem-
bla una decisió fàcil.

L’Associació Espanyola de Pediatria considera que
aquesta vacuna és necessària, i la recomana a par-
tir dels dos mesos d’edat, i fa pública aquesta reco-
manació en el document Calendario vacunal de la
Asociación Española de Pediatría: recomendaciones
2008; es fàcil de trobar aquest document a Inter-
net. Almenys fa sis anys que l’Associació Espanyola
de Pediatria recomana aquesta vacuna, i el Pro-
grama de l’Infant Sa del Govern Balear, de 2007,
considera que aquesta recomanació està justificada.
L’Organització Mundial de la Salut també recomana
aquesta vacuna; ho fa al document Pneumococcal
conjugate vaccine for children immunization. WHO
position paper (Weekly Epidemiol Record 2007; 82).
Però indica que s’ha de considerar el fenòmen de
reemplaçament, i que s’ha d’investigar si aquest fet
és conseqüència de la vacunació o si és simplement
un fenòmen biològic normal.

Es tracta de la vacuna antipneumocòccica conjugada
heptavalent, comercialitzada a Espanya amb la
marca Prevenar. Ofereix protecció contra les infec-
cions provocades per set tipus de pneumococ, però
hi ha més tipus de pneumococs, i també poden
provocar infeccions. Els pneumococs són bacteris
que poden provocar infeccions importants, especial-
ment en fiets petits. Ja no hi ha cap dubte que la va-
cuna Prevenar resulta efectiva per prevenir
infeccions pneumocòcciques. Però només fa preven-
ció contra les infeccions provocades pels set tipus de
pneumococ que hi ha a la vacuna; no protegeix, per
tant, contra les infeccions provocades per la resta de
pneumococs. Segons la informació que figura al Pro-
grama de l’Infant Sa del Govern Balear, vuit de cada
deu infeccions importants provocades per pneumo-
coc són provocades per sis dels set tipus de pneu-
mococ de la vacuna. És a dir, la vacuna no ofereix
una protecció total contra totes les infeccions per
pneumococ, però és una protecció prou àmplia.

Però vet aquí que últimament s’ha observat un aug-
ment de les infeccions provocades pels tipus de
pneumococ que no són a la vacuna. Se’n diu fenò-
men de reemplaçament perquè sembla com si la
resta de pneumococs volguessin reemplaçar els
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pneumococs que no poden fer mal gràcies a la vac-
una. Però en tot cas l’augment d’aquestes infeccions
provocades pels pneumococs que no són a la vac-
una no arriba a la magnitud que té la disminució de
les infeccions que aconsegueix la vacuna. En d’altres
paraules, tot sembla indicar que sumant i restant la
vacuna resulta beneficiosa. Ho indiquen els experts
a les recomanacions de l’Organització Mundial de la
Salut (2007) i de l’Associació Espanyola de Peditria
(2008); aquestes dues recomanacions, que són de
caràcter oficial, són posteriors a la recomanació del
Ministeri de Salut i Consum, que és del 2006 i que
també és oficial.

Efectivament, a l’abril de 2006, un informe d’ex-
perts, avalats pel Ministeri de Salut i Consum de l’E-
stat Espanyol, recomanava reforçar els mecanismes
per observar el comportament biològic dels pneu-
mococs, i va desaconsellar la vacunació sistemàtica,
massiva, de tots els fiets d’Espanya. No obstant
aquesta recomanació, uns mesos després, al no-
vembre de 2006, tot seguint la recomanació de l’As-
sociació Espanyola de Pediatria de l’any 2002, la
Comunitat de Madrid va incloure la vacuna Prevenar
al seu calendari de vacunes, i d’ençà de llavors
aquesta vacuna s’aplica gratuïtament, en quatre
dosis, als fiets menors de dos anys d’aquella Comu-
nitat. I és la Comunitat Autònima d’Espanya que té
el nombre més alt de fiets menors de dos anys: poc
més de seixanta-mil.

Les autoritats sanitàries de Menorca en particular, i
de les Illes Balears en general, han de decidir si
convé vacunar la població infantil contra les infec-
cions provocades pels set tipus de pneumococ in-
closos a la vacuna Prevenar. No és una decisió fàcil.
Però a l’abast de la mà tenen tots els mitjans hu-
mans, tècnics i científics per prendre aquesta de-
cisió. I fins i tot cobren un sou. Fa anys que s’ho
estan pensant. La petició que es va presentar el 30
d’abril demana el finançament de la vacuna o la re-
comanació oficial de no vacunar. Però ha passat un
mes i no hi ha hagut resposta. D’això se’n diu in-
diferència, i de la indiferència a la responsabilitat per
negligència només és qüestió de temps. Tal vegada
en diran alguna cosa per Sant Joan, o tal vegada
prendran una copeta de gin amb llimonada.-
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104. Dilluns 09/06/08

El cau en temps de Sant Joan

Poca ciència, a la tele, però molta ciència-ficció, per
als fiets. I també poca ciència i molta ciència-ficció
al món adolescent, en temps de Sant Joan. La cièn-
cia no aconsegueix d’argumentar la conducta infan-
til, encara que la mare del fiet (i tothom) vulgui que
sí. Fracassa l’intent d’induir-lo a menjar, a un fiet
mal menjador, si l’intent es fonamenta en un argu-
ment científic. «Menja més, que has de crèixer»,
«menja verdures, que són bones per a la panxa»,
són arguments basats en conceptes científics, el
creixement i la funció intestinal, que normalment no
funcionen perquè la ciència no és una força
prou potent per a la infància. Però sí que ho és
la ciència-ficció.

L’últim número de la revista Quark (crec que a
Menorca només la rep la biblioteca d’Alaior) comenta
els resultats preliminars de la tesi doctoral d’una in-
vestigadora de l’Observatori de la Comunicació Cien-
tífica de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona.
Va estudiar quanta divulgació de la ciència hi ha als
programes infantils de televisió dels canals d’àmbit
estatal i català (crec que les dades són extrapolables
a la realitat balear), i va arribar a la conclusió que la
ciència no ocupa més del 5% del temps televisiu
dedicat a la infància. Però que aquest temps puja
fins gairebé al 35% si inclou la ciència-ficció. És a
dir, que la presència de la ciència als programes in-
fantils de televisió és majoritàriament a través de la
ciència-ficció. Que no és ciència, sinó un efecte co-
lateral de la ciència, i perillosa, segons es miri,
perquè pot fer que algú cregui sincerament en els
falsos arguments de la ciència-ficció. Biotecnologia,
clonació i mutacions genètiques són els temes més
freqüents (observeu que són temes experimentals
per a la ciència i èticament polèmics per a la
població). Si la ciència-ficció queda lluny de la cièn-
cia, aquests temes queden encara més allunyats, de
la ciència i de la realitat, i a més contenen, sense
resoldre o amb una solució immoral, falses idees
quant a la bondat i la maldat de les persones i les
coses.

Al contrari del que s’observa a la infància, la ciència
sí que argumenta la conducta a l’adolescència, en-
cara que no tot el que voldríem. Per exemple: la
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ciència sobre la sida (és a dir, el que se’n sap i el que
se n’explica a escoles i instituts) argumenta la con-
ducta preventiva dels adolescents quant a la sexu-
alitat i fa que prenguin mesures de prevenció. Però
la ciència deixa pas a la ciència-ficció quan es tracta
de les drogues que es consumiran a Menorca durant
Sant Joan. La ciència indica que les drogues són per-
illoses, i la ciència-ficció vol fer creure el consumidor,
i d’altres responsables, que no serà per tant, o que
no vindrà d’un dia o de dos. La responsabilitat sobre
aquesta qüestió recau sobre el propi consumidor, és
clar, però també sobre els adults i les autoritats que
en fan d’espectadors indiferents.

Tothom podrà observar durant el temps de les festes
santjoanistes que la droga que més consumeix el
públic juvenil és l’alcohol. Se’n consumeix molt,
massa, excessivament. Espero que ningú em digui
ara que l’alcohol no és una droga. Perquè ho és, i al-
tament perillosa pels seus efectes a curt i a llarg ter-
mini. El gin serà la droga més consumida a casa
nostra, i ho serà davant dels nostres nassos indifer-
ents. Només competirà, quant a nombre de con-
sumidors però no pas quant a possibilitats d’efectes
nocius greus, amb el tabac. I espero que aquí tam-
poc no em negarà ningú la condició addictiva del
tabac. En ordre de freqüència, la tercera droga que
més es consumirà és el haixix.

Quant al haixix, circulant entre els consumidors hi
ha més idees de ciència-ficció que de ciència, que és
prou sabuda. És de ciència-ficció considerar la resina
del cànem com una droga inofensiva. No ho és: el
haixix pot provocar, a més dels desagradables
efectes lleus i transitoris, un seguit d’efectes greus,
sobre tot crisis de pànic i brotades sicòtiques. Les
crisis de pànic són al·lucinacions que provoquen con-
ductes agressives i autoagressives; les brotades
sicòtiques es poden repetir fins i tot després que el
consumidor hagi deixat completament de consumir
haixix.

Convido a la reflexió, abans de les festes de Sant
Joan, quan encara hi ha temps de fer aquesta re-
flexió sense lamentacions. És necessari que tothom
sàpiga on és el cau, el pou, la trampa, la festa
il·legal, la festa rave. Cal ensenyar-los a reconèixer
les persones i les circumstàncies que conviden a en-
trar al cau de l’alcohol i del haixix. Per tal de negar-
se a entrar-hi, perquè no es pot saber quan se’n
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sortiran, ni en quines condicions se’n sortiran. Cal
mostrar-los que les cares amistoses no sempre són
amistoses, que no tot col·lega és un amic, que hi ha
una maldat amagada sota les aparences de bondat,
de company de confiança, o de la condició de per-
sona coneguda, filla de família coneguda. Cal deixar
la ciència-ficció que convida a entrar al cau i procedir
amb prudència.-

105. Diumenge 15/06/08

Taquicàrdia

Taquicàrdia significa que el cor batega més ràpid. El
concepte no indica si es tracta d’una rapidesa útil o
inútil, normal o patològica, perillosa o inofensiva.
Només indica que el cor batega més vegades per
minut i que, en conseqüència, cada batec és més
breu. En situacions taquicàrdiques, cada batec es fa
més breu per tal que n’hi hagi més en cada minut.
Si la freqüència cardíaca (és a dir, el nombre de
batecs per minut) fos de 60 batecs per minut, cada
batec tindria una durada d’un segon; i si la freqüèn-
cia cardíaca fos de 120 per minut, la durada de cada
batec seria de mig segon. Si fos de 180 batecs per
minut, cada batec tindria una durada d’un terç de
segon: aquesta situació seria perillosa segons quines
persones i quines circumstàncies, però seria accept-
able, encara que amb prudència, per a d’altres per-
sones o circumstàncies.

El cor infantil batega més ràpidament que el cor
adult. Aquesta rapidesa és màxima durant els
primers mesos de la vida, en particular durant les
setmanes segona, tercera i quarta; i durant el segon
i el tercer mes. Una vegada vaig veure el cor d’un
bebè acabat de nàixer: de la mida d’una cirera pe-
tita, del color d’una cirera vermella i amb la força
d’un cavall menorquí. Durant les primeres hores de
la vida, el cor acabat de nàixer batega unes 125 ve-
gades per minut. I s’accelera conforme passen les
hores i els dies. No hi ha res més extraordinari ni
més meravellós que la vida. Que la vida tal com és.

Em deixo caure en la temptació de voler saber quina
és la freqüència cardíaca d’un cavall de raça
menorquina. Vull saber a quina velocitat batega el
cor equí en temps d’assossec i en temps de festa
santjoanista. Sant Joan és a tocar. Vull saber quina
és la freqüència cardíaca del cavall de negra brillan-
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tor tot just en el moment en què s’alça majestuós i
per a si mateix reclama atenció i admiració. Ben
segur que el cavall menorquí presenta tanta
taquicàrdia com el genet menorquí, i que aquestes
dues taquicàrdies es fan més taquicàrdiques encara
quan és el moment de demostrar la destresa que
tothom demana i espera. I amb la destresa tothom
clama i reclama, i ningú pensa que és gràcies a la
taquicàrdia del moment que el cavall pot alçar-se, i
que és gràcies a la taquicàrdia del genet que el cav-
all s’alça. Quina ximpleria! Ara sembla que tot Sant
Joan depengui d’una taquicàrdia d’aquí o d’allà, que
tot s’hagi reduït a una qüestió de taquicàrdies.

Sí, efectivament, perquè cap esforç muscular seria
possible sense l’acceleració del cor. Ni la vida del
bebè que acaba de nàixer ni el bot d’un cavall de
raça menorquina. Ni l’amor adolescent, ni l’amor
sense edat. Quines coses tinc avui al cap! Quines
idees: comparar l’amor amb la vida, l’acceleració del
cor amb l’acceleració de la vida! I em pregunto si a
Menorca hi haurà algú que vulgui escoltar els batecs
d’un cavall durant un dia de Sant Joan. Però tal ve-
gada dic ximpleries. O potser no és cap ximpleria
voler saber què li pasa al cor menorquí en aquests
temps taquicàrdics?

Un electrocardiograma il·lustra aquestes línies: és el
cor, profundament infantil, d’una fieta, profunda-
ment enfadada, que batega amb una freqüència
cardíaca de 179 batecs per minut. També presenta
taquicàrdia la sanitat de Menorca, especialment la
d’àmbit hospitalari.

La freqüència cardíaca de Menorca ha pujat última-
ment, tal vegada perquè ha fet un esforç important
per prendre decisions importants, tal vegada perquè
està profundament enfadada. Però queda vist que la
taquicàrdia és necessària per alçar el cavall i
demostrar la destresa del genet, i que l’acceleració
del cor és necessària per al fiet que vol passar de les
primeres hores de vida als mesos primerencs.

La societat insular en general i moltes persones en
particular es troben en situació de taquicàrdia. Em
permeto de convidar-los a la reflexió. Perquè no es
tracta del fet que n’hi hagi dos, tres o quatre; sinó
del fet que n’hi hagi els necessaris. No és qüestió de
tenir-ne molts ni molt bons, ni tan sols és qüestió
d’especialistes per aquí i per allà, ni d’especialistes
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en això o especialistes en allò: el que Menorca ne-
cessita no són currículums enlluernadors, sinó pro-
fessionals senzills i seriosos que en sàpiguen prou, i
en tinguin prou experiència, i que estiguin disposats
a estimar Menorca, i estimar tothom que visqui a
Menorca, i que vulguin fer feines en temps de tra-
muntana i en temps de sol i platja. Persones que si
volen saber quina és la freqüència cardíaca del cav-
all menorquí no vagin a plantejar la qüestió a un
congrés internacional sinó que mirin d’atracar l’orella
al cor del cavall.

I de la mateixa manera que un fiet no necessita la
mare que el va parir sinó una mare que vulgui esti-
mar-lo sense límits, i de la mateixa manera que el
cavall menorquí no necessita que el genet sigui es-
pecialista sinó tan sols competent, encara que es-
tigui vestit amb senzillesa, la sanitat pública de
Menorca necessita professionals que visquin al
mateix nivell, que comprin al mateix supermercat i
que presentin una mateixa taquicàrdia en veure la
mar i preguntar-se si avui han fet la feina ben feta.-

106. Dilluns 23/06/08

Cavallet que fa Sant Joan

Sembla que és universal el costum de fer el cavallet.
«Cavallet, cavallet, i el fiet es fa vailet.» Potser ningú
reconeixerà aquesta dita sonora, rítmica i oportuna,
plena de la inqüestionable saviesa popular, que vol
dir que fent el cavallet un fiet va deixant la condició
infantil per endinsar-se en la condició adolescent.
Feu el cavallet amb els fiets, ara és el temps més
oportú. Per tal que es facin vailets. Sense pressa,
però, perquè la infància és massa breu: prest s’ha
passat i hom es queda tot sol a la taula de la cuina
pensant com és que el fiet ja és vailet si fins ahir
fèiem el cavallet. Feu-los el cavallet, que és un Sant
Joan petit. Perquè si al fiet encara li agrada el cav-
allet, a casa encara es quedarà. Quan ja no vulgui el
cavallet, és que ja comença a olorar cosa d’hor-
mones i mira més enllà de la porta de casa.

«Cavallet, cavallet, i el fiet es fa vailet.» Quines
coses... Si el que volem és precisament que el fiet no
es faci vailet! Tothom coneix la paraula fiet, la pa-
raula fieta. Fiet i fieta són paraules extraordinàries,
i Menorca n’hauria d’estar orgullosa. Si Menorca alça
el cap amb orgull amb les festes de Sant Joan, igual-
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ment orgullosa hauria d’estar amb aquestes pa-
raules.

Fiet i fieta són paraules de Menorca, com el vent és
de Menorca, com la mar que saltirona ballarina en
dies de vent, i vol provocar les costes rocoses de
Ciutadella tot aprofitant que l’ínsula major és lluny,
però no la perd de vista. Fiet i fieta són paraules de-
rivades de fillet i filleta com a conseqüència del
curiós costum menorquí d’eliminar la doble ela de la
parla quotidiana. Però fiet i fieta signifiquen molt
més que la condició de fill o filla: són paraules que
fan referència a tot infant. Com si tot infant fos fill o
filla. Fiet vol dir més que fillet, i fieta vol dir més que
filleta: volen dir que són infants fills de Menorca,
perquè van nàixer en aquesta ínsula maternal o
perquè són fills adoptius d’aquesta mare insular de
faldes àmplies. A Menorca, tot infant és un fiet. És a
dir, és un fill, un fillet de Menorca. O tot infant és
una fieta a Menorca, és a dir, una filla, una filleta de
Menorca. Cap ínsula, cap territori assumeix aquest
compromís maternofilial amb la infància. Cap país,
cap illa fa referència als infants que hi habiten amb
paraules que indiquen la condició de fills i filles, i
això és cosa maternal. Fiet i fieta són sense dubte
les paraules més boniques, i les més expressives, de
la llengua menorquina. I de vegades, quan m’agafa
la cridòria i després el penediment, espero que algú
em digui fiet però vet aquí que, segons sembla, ja
sóc vailet.

«Cavallet, cavallet, i el fiet es fa vailet.» La paraula
vailet també és de molta vàlua. Procedeix del llatí
vulgar, de la pagesia, de poble, de pobre: indica el
fiet que ja no és gaire fiet sinó més aviat adolescent,
i que fa d’aprenent o d’ajudant de menestral, de
pastor o de pagès. Mon avi era pagès, i em feia el
cavallet, i de Sant Joan no en sabia res, i la vida
m’ha dut aquí per un Sant Joan. En fer-me el caval-
let, l’avi m’ha fet vailet.

Aprofiteu Sant Joan. Per fer el cavallet amb un fiet.
Qui fa de cavall sentirà que el saltironeig de la cama
provoca saltirons ballarins en el fiet, que bota i riu,
que riu i bota, i no sap per què salta ni per què riu.
I llavors el bot del fiet fa botar el cor del cavall. Feu
el cavallet en temps de Sant Joan, segur que teniu
a mà un fiet que vol fer de genet. El fiet no se n’obl-
idarà mai: fer el cavallet és una marca inesborrable
que queda gravada per sempre més. Temps després,
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el fiet ja fet home recupera aquesta marca, un dia
de calor del mes de juny, i sense saber que recupera
poderoses vibracions antigues, saltirons que van
quedar-li gravats amb el foc del record infantil, el
senyor caixer es vestirà de negre i blanc, i sortirà
orgullós a la plaça. No recordarà, en aquell moment,
que el movimient del cavall, un saltironeig avui tan
senyor, és aquell saltironeig tan divertit de fa temps,
de quan feia el cavallet. Feu el cavallet per Sant
Joan, perquè fareu vailets primer, i després genets i
cavalls per Sant Joan.

«Cavallet, cavallet, i el fiet es fa vailet.» No passeu
pena si no reconeixeu aquesta dita. No la reconeix-
ereu perquè no existeix: me l’acabo d’inventar. Per
demostrar-vos que és possible inventar això que ne-
cessitem per al cada dia. En comptes buscar-lo al
veïnat. Perquè prest perd la lluentor això que ha
estat recollit només per fer bonic, i prest se’n va. Cal
inventar això que es necessita, i tractar-lo de fiet i
de vailet alhora, per tal que sàpiga que cal que sigui
menorquí per opció i adopció, que és igual que
menorquí de pura sang. Serà l’única manera perquè
Menorca no sigui, com a mínim per als professionals
de la salut, una plaça per passar-hi només una tem-
porada.-

107. Dilluns 30/06/08

Inauguració amb perplexitat

Avui s’inaugura el Centre de Salut Verge del Toro. I
la setmana pròxima començarà a atendre la població
que viu al voltant. La notícia de la inauguració
d’aquest Centre és una gran notícia. Però un seguit
d’incerteses provoquen perplexitat entre els usuaris
de la sanitat pública d’aquesta banda de Menorca.
Cal parar-hi atenció, perquè no hi ha motius per a la
incertesa, no hi ha espai per a la perplexitat, no hi
ha raó per a la preocupació. Ben al contrari: hi ha
motius per a la tranquil·litat, hi ha un espai que ara
és casa nostra, hi ha raons per respirar profunda-
ment.

Aquestes línies, que sempre busquen la reflexió
sobre algun aspecte del món infantil, busquen ara
d’estendre la reflexió al món dels adults, perquè el
món dels adults d’avui serà demà el món dels que
ara són fiets. I la salut pública dels adults guanya
considerablement amb aquest nou centre de salut.
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Que planteja un concepte nou, força interessant. I
demana que tots plegats hem de fer un esforç
d’adaptació al canvi. Proposo donar-li un vot de con-
fiança perquè els símptomes que presenta inspiren
confiança. Fent les coses d’aquesta manera, si un
dia les coses no són com diuen que seran, tindrem
prou arguments per reclamar les correccions que
calguin.

El Centre de Salut Verge del Toro vol desenvolupar
dos conceptes importants. El primer: s’hi concentra
l’atenció mèdica i d’infermeria de les persones
adultes d’una zona geogràfica prou àmplia, i això
significa una assistència millor i més descongestion-
ada per a tothom. I el segon: s’hi aprofiten millor els
recursos humans i materials que tenen prou arrels a
l’illa, i això significa sortir de les promeses i entrar en
la realitat concreta.

Concentrar recursos humans és una manera efectiva
d’oferir una atenció de més qualitat, tant per als
usuaris del Dalt Sant Joan com per als usuaris del
Verge del Toro. Això implica un canvi que pot provo-
car una certa incomoditat: algunes persones han de
canviar de metge de capçalera, d’altres han de can-
viar de centre de salut, i algunes persones han de
canviar de metge i de centre. Però atenció, que no
és un canvi per a tota la vida: qui vulgui podrà
tornar a la situació anterior, si no està prou satisfet
amb la nova, passat un temps prudencial de prova.
Tothom qui hagi de canviar rebrà a casa una carta
que li explicarà les característiques i les raons del
canvi. Les persones més grans de vuitanta anys no
han de canviar res, i per informar-les d’això també
rebran una carta. I al Centre de Salut Dalt Sant Joan
funciona un punt d’informació per a les persones que
vulguin saber-ne més.

Tot plegat és una forma més racional de fer les
coses. I en considerar la desagradable experiència
que en matèria de professionals de la salut va haver
de patir un sector molt concret de la població de
Menorca fa unes setmanes, resulta esperançador
observar que aquesta forma de fer les coses està in-
spirada per un esperit racional i no pas per un es-
perit de foscos interessos.

El Centre de Salut Verge del Toro no tindrà pedia-
tria. Perquè l’atenció de pediatria queda concentrada
a Dalt Sant Joan, que continuarà oferint atenció
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mèdica i d’infermeria als infants durant un horari
ampli de matins i capvespres. Hi ha set profession-
als de la pediatria: quatre metges i tres infermeres.
És la idea d’ajuntar les forçes per tenir més força,
reunir recursos per poder oferir més atenció. Qui
vulgui pot canviar de pediatra.

Estic convidat a l’acte d’inauguració del Centre de
Salut Verge del Toro. Estic orgullós que m’hagin con-
vitat, perquè per a la inauguració de l’Hospital Mateu
Orfila no em van convidar. Dilluns passat vaig rebre
la targeta d’invitació: l’escut del Govern de les Illes
Balears, a la dreta, i l’escut de l’Ajuntament de Maó,
a l’esquerra, presideixen el text de l’invitació. Escrit
en un registre formal i en la variant balear del català,
el text és amable, no cita les institucions sanitàries
de Menorca, i conté quatre errades, que no són de
fons sinó estrictament de forma. Només en comen-
taré una, l’única que em pertoca.

No s’escriu centre de salut Verge del Toro, tal com hi
està escrit, sinó Centre de Salut Verge del Toro, amb
majúscules. De la mateixa manera que no s’escriu
govern de les Illes Balears sinó Govern de les Illes
Balears, ni s’escriu ajuntament de Maó sinó Ajunta-
ment de Maó. És el que consta al Libre d’estil per als
mitjans de comunicació (pàg. 85), que en 2006 van
editar conjuntament el Consell Insular de Menorca i
la Universitat de les Illes Balears. Per contra, cal es-
criure president de les Illes Balears (pàg. 86), i no
President de les Illes Balears; i batlle de Maó, i no
Batlle de Maó. És a dir, el Centre de Salut Verge del
Toro necessita majúscules, perquè és un centre amb
majúscules, mentre que als càrrecs (metge, infer-
mera, president, gerent, batlle, directora, adminis-
trativa) li calen només les minúscules. Cal pensar-hi:
un centre nou és cosa majúscula. La resta és cosa
minúscula, i ben prest es podran solucionar tots els
inconvenients.-

108. Dilluns 07/07/08

Comença a gatejar

Comença a gatejar, el Centre de Salut Verge del
Toro. D’entrada seran passes insegures, potser hi
haurà alguna caiguda de morros, però de seguida
gatejarà amb solvència i en cosa de pocs dies es
posarà dempeus i començarà una marxa segura. En-
cara que hi ha fiets que caminen sense haver gate-
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jat i que el gatejar no és garantia de caminar, això
d’anar de grapes és com a mínim un fet esper-
ançador. Però perillós. Cal parar molta atenció al fiet
que gateja, i corregir-lo si intenta ficar els dits en un
endoll o si vol endur-se a la boca el que no és de
menjar. L’experiència ensenya, però, que gairebé
tots els fiets, si reben les atenciones i les correccions
que necessiten, gategen sense patir accidents d’im-
portància i poc després caminen segurs. No hi ha ar-
guments per pensar que aquest fiet sigui l’excepció.
Per tant, cal tenir paciència i tolèrancia, i corregir tot
d’una les actituds incorrectes que qualsevol persona
hi pugui observar.

És un centre funcional i agradable, i no pot amagar
una oloreta inexcusable de cosa reciclada. Però això
no és un defecte sinó una virtud: les obres espec-
taculars, més destinades a fer bonic que a fer feines,
solen tenir els peus fràgils, i cauen a la primera ven-
tada. El Verge del Toro, en canvi, fa bona cara i no
mira d’enganyar amb brillantors enlluernadores ni
amb la porta tancada que amaga la incompetència
del funcionari o la funcionària que hauria de ser-hi
però que ni tan sols s’hi va presentar. El Centre és un
equipament important, sobri, auster, de franciscana
senzillesa, útil i acollidor. I l’equip que avui hi
comença a treballar està format per persones de tra-
jectòria contrastada. No volen la glòria, sinó la feina.
Tenen la voluntat de fer les coses ben fetes, simple-
ment. Tal vegada això no lluirà gaire en un currícu-
lum ni permet omplir de paraules un discurs
inaugural, però representa la tranquil·litat de saber
que són aquí mateix, i que de tu a tu podreu veure
d’esbrinar què significa un símptoma determinat.

Naturalment que no em puc estar de mirar els de-
talls. No sé si són ximpleries sense importància o si
són producte d’una obsessió per descubrir què hi ha
més enllà de la versió oficial dels fets. A la segona
planta del centre vaig veure una cosa curiosa: hi ha
un parell de despatxos que miren la mar tranquil·la
del port de Maó a través d’una finestra els vidres de
la qual s’estenen gairebé des del sostre fins al terra;
tenen aire condicionat i mobles nous. Són els mil-
lors, i són, segons el rètol de la porta, per a la màx-
ima autoritat de l’assistència primària de Menorca, el
més ample, i per a la màxima autoritat de farmàcia
d’assistència primària, el més petit. Vet aquí un ex-
emple de senzillesa i humilitat professionals. O és
tal vegada el desig d’escrutar la mar des de dalt per
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trobar-hi solucions per als problemes de terra ferma.

Aquests dos despatxos, diàfans, contrasten amb la
concentració de recursos pediàtrics del Centre de
Salut Dalt Sant Joan. S’ha de recordar que al Verge
del Toro no hi ha pediatria perquè la pediatria ha
quedat concentrada a Dalt Sant Joan. Bona idea:
d’aquesta manera es pot oferir serveis de pediatria
durant dotze hores al dia, cinc dies a la setmana. El
contrast és aquí: a Dalt Sant Joan, set professionals
de la pediatria han de compartir cinc despatxos, dos
dels quals són resultat de la reforma, feta fa uns
mesos, de dos espais que tenien un ús diferent. Amb
aquells, aquests dos despatxos només tenen en
comú que resulten d’una reforma. I tenen diferèn-
cies força interesants.

Vet aquí les diferències que marquen la diferència.
No tenen aire condicionat, ni cap altre sistema de
refrigeració, per a l’estiu; ni de calefacció per a
l’hivern. No obstant, estan destinats a l’atenció de
fiets, i de bebès que han de romandre uns minuts
sense roba, nus del tot, despullats, per tal d’obser-
var-los adequadament, i pesar-los. Tal vegada els
encarregats de la climatització consideren que els
bebès, perquè no tenen capacitat de presentar una
reclamació escrita, poden aguantar-se, amb quatre
plors, el fred de l’hivern i la calor de l’estiu. No fa
gaire, un migdia de calor intens, hom va demanar
com a mínim un ventilador, i com a resposta li van
enviar a fer paperassa.

D’aquests dos despatxos, el més petit era un lavabo,
i no té més finestra que una finestreta mínima, alta,
més alta que el nivell del sostre, que només pot
obrir-se parcialment. L’altre despatx era un arxiu i
tampoc té finestra sinó una finestreta igual que l’an-
terior. Tots dos, això sí, tenen vistes al jardí a través
d’un finestral que no es pot obrir, i mobles reciclats.
Després d’un seguit de sol·licituds, escrites i orals, i
de reclamacions, amb bones maneres i amb males
també, hom ha rebut paraula formal que aquests
dos despatxos, igual que aquells del Verge del Toro
i que crec que tots els despatxos mèdics de
Menorca, tindran algun sistema de climatització.
Gràcies. Però no van dir si el gran dia serà avui, com
hauria de ser, o si serà un regal de Reis. O si volen
esperar que hom acabi l’etapa del gatejar i es posi
dempeus per iniciar la marxa.-
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109. Dilluns 14/07/08

Tres advertències

Abans que sigui massa tard. Cal parar atenció a tres
advertències que alerten sobre tres situacions peril-
loses que podrien afectar la salut dels fiets que viuen
a Menorca. S’ha de recordar que hi ha negligències
irreversibles, situacions que no poden tornar enrere,
circumstàncies en les quals ja no és possible re-
començar. I s’ha de recordar també que la negligèn-
cia pot ser la manifestació externa de la ignorància,
o la manifestació externa de la incompetència; però
ni ignorància ni incompetència justifiquen les acti-
tuds negligents. És necessari alçar-se del sofà, apa-
gar la tele i l’aire condicionat, i sortir al carrer; és
necessari deixar la comoditat del despatx i mirar
atentament al voltant amb voluntat de veure què
passa, què hi ha; és necessari obrir ben oberts els
ulls. I les orelles.

La primera advertència: alerta amb la piscina. La
Societat Francesa de Pediatria, durant l’última re-
unió anual (Ruan, setembre de 2007), va insistir en
la necessitat que totes les piscines, públiques i pri-
vades, han de tenir dispositius de seguretat per evi-
tar accidents. Vet aquí un exemple: durant el mes
de juny de 2005, a França es van registrar 226 casos
d’ofegament, a pisicina i mar, i gairebé la meitat van
ser mortals. D’aquests 226 casos, 45 van ser ofega-
ments a piscina, i més de la meitat van ser fiets
menors de 6 anys. Cinc fiets van morir ofegats en
piscines franceses durant el mes de juny de 2005;
aquesta xifra és escandalosa.

Serà fàcil calcular que a Menorca hi ha moltes més
piscines per quilòmetre quadrat que a França (en-
cara més per habitant). El perill d’ofegar-se, per
tant, és força més alt a Menorca que a França. Però
segons es pot veure, les piscines de Menorca no
tenen protecció. Cap autoritat democràticament es-
collida ni cap autoritat sanitària, que han de vetllar
per la seguretat i la salut de tothom, alerta sobre
aquesta qüestió. Ni tampoc s’hi va legislar. És evi-
dent, per tant, que la possibilitat d’ofegar-se un fiet
en una piscina de Menorca no és un tema que pre-
ocupi a les autoritats legalment constituïdes. Inter-
essa més, segons sembla, el lloguer dels
apartaments i la venda de cervesa.
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Aquesta columna ja va advertir sobre els perills de
les piscines sense una adequada protecció: ho va fer
el dilluns 13 de març de 2006, naturalment que al
periòdic ÚLTIMA HORA MENORCA. Alertava sobre la pos-
sibilitat d’accidents per ofegament, que poden
provocar la mort del fiet o deixar-lo amb seqüeles
invalidants per a la resta de la vida (però és possi-
ble que sobrevisqui sense seqüeles). Tot i les ad-
vertències, tot i demostrar amb realitats concretes
que hi ha un perill per a la població, tot i l’experièn-
cia del conjunt balear, no s’ha fet gaire cosa en
aquest sentit. Almenys de moment: jo no perdo les
esperances que algú hi faci alguna cosa algun dia.
No perdo les esperances perquè vaig haver d’apren-
dre que la lentitud insular, i la sanitària en particu-
lar, és proverbial en les coses que algú, no sé pas
qui, vol que siguin lentes. Perquè hi ha coses que es
fan ràpidament, i de manera força efectiva, tal el cas
del Centre de Salut Verge del Toro. En veure com
s’ha fet de ràpid i de ben fet, arribo a la conclusió
que la lentitud que observo en d’altres processos,
més senzills, és una lentitud deliberada, i per tant
malèvola. 

La segona advertència: alerta amb el caminador
(andador, en castellà). La Societat Espanyola de Pe-
diatria adverteix des de fa temps que són perillosos,
i que considerant que no representen un benefici per
al desenvolupament del fiet, han de quedar definiti-
vament descartats. La legislació de Canadà pro-
hibeix la comercialitzación, la fabricació i la
importació dels caminadors. Vet aquí l’exemple:
l’Hospital Infantil de Toulouse, durant el trienni
2003-2005 va atendre 168 fiets amb un trauma-
tisme a causa del caminador. D’aquests, 21 van
quedar ingressat amb el diagnòstic de commoció
cerebral. Un fiet es va rompre un braç. Un altre va
topar contra la banyera de casa amb la vora inferior
del caminador; la banyera tenia aigua. A causa de la
col·lisió, el caminador es va tombar i el fiet va caure
de cap a la banyera, i es va ofegar.

El cap d’un fiet és més gros i més pesat, en propor-
ció al cos, que el cap d’un adult, i en el cas d’aquell
fiet, el pes del cap va arrossegar el cos cap a l’inte-
rior de la banyera. No recordo si alguna autoritat
política, docent o sanitària va advertir alguna vegada
en contra d’aquests aparells perillosos. Però sí que
recordo que vaig veure, no fa gaire, al pati d’una
coneguda escoleta de Menorca, aparcats a una
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banda, uns quants caminadors. I vaig interpretar
que encara els feien servir. Són a la venda, no sé si
per negligència o per ignorància, o perquè l’autoritat
encara està asseguda, pensant.

I la tercera advertència... Ai, quines coses que em
passen: no la puc escriure perquè ja no tinc espai
en aquesta columna. Però no paseu pena, perquè la
trobareu escrita en el vent, està escrita en les pe-
dres. I en les parets dels despatxos que van es-
coltar-la amb ulls oberts però amb les orelles
tancades.-

110. Dilluns 21/07/08

En defensa pròpia

Tenim obligacions, però també tenim drets. Quant
als drets dels usuaris de la sanitat pública de les Illes
Balears (últimament controvertits i manipulats, els
de Maó), acabo de saber que tenen un defensor. A la
sala d’espera de pediatria de l’ambulatori des
Banyer, Alaior, vaig trobar, a un moble atrotinat però
reciclat per fer d’expositor, ben a la vista del públic,
el tríptic que explica que tots els usuaris de la sani-
tat pública de Menorca (i de la resta d’ínsules
balears) tenim un defensor al qual tothom pot recór-
rer quan consideri que han estat vulnerats els seus
drets en matèria de salut i d’administració sanitària.

El tríptic és força interessant i resultarà força útil en
aquests temps de canvis. Per aquest motiu ara el
copio aquí, íntegrament. Comença el tríptic amb una
pregunta: Qui és el Defensor? I contesta que: «El
Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de
les Illes Balears és una institució de l’Administració
sanitària de les Illes Balears que té entre les seves
funcions la de promoure la defensa dels drets i les
llibertats dels usuaris sanitaris.»

Quant als objectius dels Defensor, són aquests:
«Vetllar pel lliure i efectiu exercici dels drets de
l’usuari. Garantir el respecte dels drets de l’usuari
per part de l’Administració sanitària i dels profes-
sionals de la sanitat. Eliminar els obstacles que im-
pedeixin el lliure exercici dels drets de l’usuari.
Tramitar i contestar les queixes o les reclamacions
que hagin estat denegades pels Serveis d’Atenció a
l’Usuari i/o pel Servei de Salut. Promoure la partici-
pació dels usuaris en la gestió de la sanitat pública
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de les Illes Balears mitjançant l’admissió i la
tramitació dels seus suggeriments i de les seves pro-
postes. Realitzar totes les actuacions que redundin
en un millor coneixement per part dels ciutadans
dels seus drets com a pacients i/o usuaris mitjançant
actuacions divulgatives i informatives. Promoure da-
vant l’Administració sanitària les millores i els pro-
jectes que els professionals sanitaris proposin per
millorar la qualitat i l’atenció a l’usuari.»

Quant als principis rectors de l’actuació del Defensor,
són aquests: «Confidencialitat de la identitat i de la
resta de dades de l’usuari, excepte quan la natu-
ralesa del tràmit no ho permeti. Eficàcia i celeritat.
Independència. Respecte a l’autonomia professional.
Bona fe, lleialtat i confiança legítimes. Cooperació i
col·laboració.»

Quant a la manera de presentar queixes i reclama-
cions, cal saber que: «Poden presentar-se davant el
Departament d’Atenció a l’Usuari del Servei de Salut
de les Illes Balears o bé davant els Serveis d’Atenció
a l’Usuari dels hospitals, centres de salut i consul-
toris integrats en el Servei. Les queixes i reclama-
cions no resoltes en termini, o les que hagin estat
resoltes desfavorablement, poden reproduir-se da-
vant el Defensor. El Defensor ha de rebre i tramitar
les queixes i les reclamacions i, si pertoca, realitzar
les observacions, els suggeriments i les propostes
oportunes. El Defensor enviarà al Servei d’Atenció al
Pacient corresponent o als Serveis Centrals del
Servei de Salut les queixes o les reclamacions que
no hagin realitzat aquest tràmit previ.» En un re-
quadre, el tríptic indica que: «Les queixes i les recla-
macions no interrompran els terminis previstos en
la normativa aplicable, en no tenir caràcter de re-
curs administratiu. La reclamació judicial suspendrà
les actuacions del Defensor.»

Quant a la manera de presentar suggeriments i pro-
postes, cal saber que: «Es poden presentar directa-
ment davant el Defensor, i una vegada admeses i
informades, seran traslladades, si pertoca, a l’òrgan
de l’Administració sanitària correspondent.»

L’oficina del Defensor dels Usuaris del Sistema San-
itari Públic de les Illes Balears és al carrer Reina
Esclaramunda, 1, 3r pis, 07003 Palma de Mallorca.
El telèfon és el 971 228 811 i el fax és el 971 718
411; l’horari d’atenció al públic és de 9 a 13 hores.
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El ueb del Defensor és www.defensalut.caib.es i
l’adreça per a correu electrònic és defensalut
@caib.es

Segurament que algú es manifestarà incrèdul, es-
pecialmente si ha tingut una mala experiència
prèvia, i no voldrà creure que efectivament aquest
Defensor pot defensar els drets de cadascú en
matèria sanitària. La incredulitat és legítima i està
prou justificada a l’àmbit de la salut. Però en aquest
cas proposo deixar l’habitual incredulitat, i creure-
hi, perquè no es perd res, i molt s’hi pot guanyar. I
si tot i així hi hagués algú que faci cara d’incrèdul,
vet aquí aquestes paraules que va citar el gerent de
l’Àrea de Salut de Menorca, Antoni Gómez Arbona:
«Davant la meva cara d’incrèdul em va amollar: Si
no ho creu, pitjor per vostè! I es va quedar tan tran-
quil.» (Són paraules tretes de context, completa-
ment: fan referència a l’herba de Sant Joan, a la
qual se li atribueixen propietats medicinals, i estan
publicades a la pàgina 4 de la revista S’Ull de Sol
d’aquest juliol de 2008.) Tot plegat significa que,
quant a drets, les alternatives no s’acaben als
taulells dels centres de salut ni a cap Punt d’Infor-
mació: s’hi pot arribar més lluny, fins a la lluna si
calgués.-

111. Diumenge 27/07/08

Cal parar atenció

A dos coses importants, cal parar atenció. La
primera: la foto que il·lustra aquest article. La seg-
ona: el silenci, és a dir, la indiferència, de les au-
toritats sanitàries de Menorca quant al problema de
la vacuna contra les infeccions per pneumococ. Totes
dues qüestions tenen una cosa en comú: la clau del
problema està aquí mateix, a la vista. Però sense
prou vista, sense prou voluntat, sense prou saviesa,
sense prou valentia, la clau del problema passa de-
sapercebuda i el problema queda, per tant, sense
solució.

Mireu atentament la foto. Tal vegada pensareu que
és un conjunt d’erugues o de centpeus. Però no, no
són erugues ni centpeus. Són cromosomes. Vet aquí
la essència de la vida. Són els cromosomes d’una
cèl·lula humana, només una, fotografiats en el mo-
ment en què se separen per duplicar-se. La fo-
tografia està feta a l’Hospital Son Dureta, de Palma
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de Mallorca, però els cromosomes són menorquins,
nascuts a Menorca de pares mútuament enamorats
i enamorats d’una Menorca adoptiva. Tret de les
cèl·lules pròpies de la reproducció, l’òvul i l’esper-
matozoide (que en tenen la meitat), totes les
cèl·lules humanes tenen el mateix nombre de cro-
mosomes: 46. Aquests 46 cromosomes están agru-
pats en 23 parells. Cada parell de cromosomes rep
un número, de l’1 al 23, i está format per un cro-
mosoma que procedeix del pare i l’altre procedeix
de la mare. Els cromosomes del parell 23 determi-
nen el sexe de la persona: si està format per dos
cromosomes dels denominats X, és una fieta; si està
format per un cromosoma X i el cromosoma de-
nominat Y, és un fiet.

S’ha de tenir una vista ben entrenada, i bona volun-
tat, i ganes de fer les coses, i sensibilitat, i pacièn-
cia, i saviesa, i experiència, però cap instrument, per
saber que en aquest conjunt de cromosomes en
sobra un. Costa de veure’l perquè és molt petit,
sembla que fos una taca de la foto. Però aquest cro-
mosoma, petit i sobrer, marca la vida per sempre
més. Pareu atenció, mireu atentament: cal parar
atenció.

Però no basta amb parar atenció, no n’hi ha prou
amb mirar atentament. Perquè cadascú arriba fins
on arriba, i no pot anar més enllà. Per anar més enllà
hi ha els que en saben molt. Només un professional
de la genètica podria assegurar que el parell 23
d’aquest conjunt de cromosomes està format per
dos cromosomes X, i que es tracta per tant d’una
fieta. I que al parell 21 hi ha tres cromosomes en
comptes d’haver-hi dos: aquí està el que sobra. Això
que aquí no sembla res és cosa de la màxima tran-
scendència: tres cromosomes al parell 21 és una
malaltia, és la trisomia 21, més coneguda com a sín-
drome de Down. Aquestes línies ja van advertir
(14/01/08) que la denominació de síndrome de
Dawn és incorrecta i indigna perquè fa referència a
un metge anglés, John Langdon Haydon Down
(1828-1896), que mai no va fer res positiu envers
les persones afectades, i que fins i tot va tenir una
actitud despectiva i racista; de fet, el criat que li
servia tenia, precisament, trisomia 21.

Passo a l’altra problemàtica sobre la qual cal parar
atenció. Des de 2002, l’Associació Espanyola de Pe-
diatria recomana la vacunació de tots els fiets
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menors de 2 anys amb la vacuna contra les infec-
cions per pneumococ. Cada dosi costa 74,96 euros
(i en calen quatre: 299,84 euros). El nom de la va-
cuna és Prevenar. El Programa de l’Infant Sa del
Servei de Salut del Govern Balear considera que
aquesta recomanació està justificada (pàg. 168).
S’ha de recordar que aquesta vacuna no és gratuïta
a Menorca, i que ni tan sols està parcialment sub-
vencionada mitjançant la possibilitat de receptar-la.

Des del 2006, però, hi ha científics de valor inqües-
tionable i estudis seriosos que adverteixen que la va-
cunació sistemàtica de tots els fiets no aconsegueix
l’objectiu de disminuir la incidència de les malalties
provocades per pneumococs. Perquè d’altres pneu-
mococs, diferents d’aquells contra els quals pro-
tegeix la vacuna, estan provocant les mateixes
malalties (aquesta situació s’ha constatat fins i tot
al costat de casa, a Terrassa, en Barcelona). Hi ha,
per tant, una situació de confusió: alguns científics
diuen que cal vacunar tots els fiets però d’altres
diuen que no és necessari vacunar-los perquè no es
guanya gairebé res.

Per mirar d’aclarir aquesta situació de confusió i in-
certesa, hom va presentar un escrit formal a les au-
toritats sanitàries de Menorca per tal que indiquin
clarament i oficialment si s’han de vacunar els fiets
de Menorca amb aquesta vacuna. O si per contra no
s’han de vacunar. Aquest escrit es va presentar fa
tres mesos. I fins ara no ha rebut cap resposta, ni
positiva ni negativa: només ha rebut el silenci i la
indiferència. Ara hom prepara un escrit similar per a
la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears:
tan de bon obtingui alguna resposta. En aquest con-
text cal preguntar-se com és que la sanitat balear té
prou vista per adonar-se que hi ha un cromosoma
sobrer a la foto, i que no és una taca. Però no
demostra tenir prou vista per saber si s’han de vac-
unar els fiets contra el pneumococ. I això sí que és
una taca.-

112. Dimecres 06/08/08

El cacauet en dues versions

Salva una vida, el cacauet. O pot llevar-li la vida, un
cacauet, al fiet que estigui en un ambient imprudent.
El cacauet és un aliment salvador per als fiets més
desnodrits d’Àfrica, però alhora és una menja força
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perillosa a una terrassa de la Menorca estival. Ha
començat l’agost, i abunden les terrasses, i les
cerveses, i amb la cervesa sol venir un plat amb una
selecció de fruits secs, i aquí el cacauet té protago-
nisme. Mai li doneu un cacauet a un fiet petit, ni res
que sigui petit i rodonet: una oliva, un gra de blat de
moro, un pèsol, un caramel, un botó, l’ull d’un osset,
una moneda.

Perquè la perspectiva d’ennuegar-se, ofegar-se
(atragantarse, es diu en castellà), és ben possible, i
és imprevisible. Aquesta possibilitat es fa més prob-
able si el fiet està jugant, i especialment si crida o
plora, si corre o salta. Tal vegada el fet d’ennuegar-
se no serà més que unes tossides fortes, vermella
la cara, un mal moment. Però també és possible que
el cacauet, o un trosset del cachauet, o el petit ob-
jecte que sigui, aconsegueixi rodolar dins les vies
respiratòries fins un bronqui no gaire gros, i pot
quedar-s’hi sense que ningú no ho sàpiga, i provo-
carà demà una pneumònia, i demà passat una altra.
I també és possible que l’objecte quedi atrapat en
un bronqui més ample, i la cara més que vermella
serà blava, i la insuficiència respiratòria que aquest
fet provocaria podria tenir conseqüències terribles.
Ni de broma, ni per veure què hi fa, ni amb la su-
pervisió d’un adult, li doneu un cacauet o cosa sem-
blant a un fiet petit.

El cacauet, però, salva moltes vides infantils. En
1999, André Briend, un científic francés, tot inspi-
rant-se en el popular Nutella (o Nocilla, com
vulgueu), va crear un aliment revolucionari que avui
es coneix com a Plumpy Nut (o Plumpy’nut) o sim-
plement Plumpy. I Plumpy representa la possibilitat
de viure per a desenes de milers de fiets de diversos
païssos africans. Del cacauet, també en diuen maní
en contrades hispanoparlants.

Plumpy és una crema dolça, feta amb pasta de ca-
cauet i enriquida amb vitamines A, B, C, D i E,
greixos monoinsaturats, i minerals: calci, fòsfor,
potasi, magnesi, zinc, coure, ferro, iode, sodi i se-
leni. Es pot menjar tot sol, amb una cullereta, un
palet o amb el dit, o amb galetes fetes amb la farina
Unimix, o amb un sofrit d’oli i aquesta farina. Aque-
sta és una farina especial, fabricada per a Unicef i
enriquida a posta amb els nutrients que es neces-
siten per realimentar un fiet desnodrit. També hi ha
llets especials per realimentar la infància més des-
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graciada del món, són superllets infantils per als
fiets que estan més pròxims a la mort que a la vida
a causa de la desnutrició.

Plumpy és fàcil i agradable de menjar, no necessita
gaire conservació, i es presenta en terrines o racions
individuals. Dues d’aquestes racions al dia durant
dues setmanes són, per a un fiet amb desnutrició
greu, la porta per sortir de la delicada zona que al
món desesperadament pobre separa la vida de la
mort. Una ració de Plumpy conté unes 500 calories,
i es menja en un no res.

Aquest superaliment és un invent europeu, però es
fabrica a l’Àfrica amb el patrocini d’Unicef i l’Organ-
ització Mundial de la Salut, que alhora en són els
principals compradors. La fàbrica de Plumpy és a Ni-
amey, la capital del Níger, i en produeix unes 40
tones mensuals, una quantitat gegantina que per-
met de fer-se una idea de quants cacauets es ne-
cessiten en terres africanes. Aquesta situació de
salvar vides amb un aliment tan vulgar com el ca-
cauet contrasta amb l’actitud displicent, gairebé in-
diferent, que desperta el plat de cacauets en les
taules de les terrasses estiuenques de Menorca. Això
que aquí no és res, allà és vida.

També és vida, però d’esperit molt diferent, el que
vaig veure a una farmàcia de Menorca, dissabte al
matí. No diré de quina farmàcia es tracta, perquè
denuncio el pecat, i proposo per al pecador una altra
oportunitat. En l’ambient immaculat d’una farmàcia
acabada de reformar, tot net i polit, vaig parar aten-
ció al prestatge on són les llets infantils. A la vista
n’hi havia tres o quatre varietats, una de les quals
estava d’oferta. I vet aquí el fet desconcertant: al
costat de les llets, sense cap separació, al mateix
prestatge, tot junt, hi havia els preservatius, i n’hi
vaig comptar onze varietats (n’hi ha una la capsa de
la qual duu, ben grosses, les lletres XL); hi són
també els vibradors i els lubricants d’ús sexual. El
contrast resulta pruriginós, i fa pensar sobre el con-
trast d’agost a Menorca. Convido a pensar si el que
hom farà a l’agost serà una insignificància, com un
cacauet a Menorca. O si tindrà ridícules aspiracions
de grandesa, com les que deu tenir l’individu que en
compra de la talla XL. O si serà una cosa positiva per
a la comunitat, com els cacauets en terres africanes.
Més que turistes, Menorca necessita persones amb
sentit comú i esperit comunitari, per tal de no haver
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de seguir carregant un fill ennuegat, que no acaba
d’eliminar el cacauet que no li deixa respirar.-

113. Dimecres 13/08/08

Quina tendresa, la pequinesa!

Quina tendresa, els Jocs Olímpics de Pequín! Quanta
floreta i quanta floritura! Però al mateix temps,
quanta falsedat i quanta hipocresia! Perquè ahir
mataven fietes acabades de nàixer, a la Xina, i avui
tot hi és tendra joventut. Quins Jocs més bonics! Tot
està net i polit, tot està acabat de pintar. Quina blan-
cor per fora, però quina foscor per dins. Perquè ahir
deixaven fiets i fietes a grapats en orfanats terribles,
i a grapats en morien, fermats a una cadireta per tal
que no aprenguin a caminar. Però ara tot és alegria,
senyores i senyors, res no ha passat, l’infantici és
cosa del passat, i el passat el podem tapar amb
cortines de coloraines i focs d’artifici.

Ara és temps d’admirar l’homenet que corre tot
volant: això és «pa i circ», un mecanisme per ama-
gar la veritat al darrere d’una fantasia que enlluerna.
Se’n diu hipocresia. I el món que vol considerar-se
civilitzat accepta la hipocresia xinesa i entra en el joc
amb la mateixa hipocresia: païssos, païssets i dele-
gacions de tota casta, tothom tanca els ulls, tanca
les orelles, tanca la boca, per veure que s’hi pot
treure de benefici.

No sembla important la mort de fietes xineses a poc
de nàixer. El que ara sembla important és una altra
cosa. El que volen els xinesos es vendre productes
fabricats amb el sistema de l’explotació infantil, i de
la família sencera, i el món en vol comprar sense fer,
ni fer-se, preguntes molestes. I el món els vol ven-
dre productes occidentals, i entrar-hi per muntar
una bona bombolla immobiliària. En aquest context
d’hipocresies de cara al negoci, és fàcil d’entendre
el que passa: si el que tothom vol és negoci, negoci
a qualsevol preu, aquí no compten ni les fietes
mortes al camp de la Xina ni els infants arraconats
als orfanats en espera de mort o adopció. I quedi
constància que no ha estat opció de les famílies xi-
neses, que no en tenen culpa, sino obligació estatal
sota amenaça de càstig exemplar.

No fa gaire, la política xinesa de permetre només un
fill per parella, i molt millor si fos mascle, va sacse-
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jar el món civilitzat. I tothom va saber que la
matança de fietes acabades de nàixer era cosa ha-
bitual als pobles de la Xina. No hi ha arguments per
pensar que aquesta situació infanticida, genocida i
masclista hagi canviat substancialment durant els
últims anys. Tothom va saber també com era la
situació dels orfanats de la Xina, plens de xinets i
xinetes en condicions infrahumanes: en vam veure
fotos i en vam veure documentals a la tele. Ara
ningú no vol recordar, perquè recordar obligaria a
implicar-s’hi, i avui ningú vol complicar-se la vida
amb res que no sigui el despertar comercial del gran
colós groc.

Llavors, amb molt d’aquesta tendresa pequinesa,
potser per mirar de rentar la imatge d’una Xina in-
fanticida, van inventar això de l’adopció de fietes xi-
neses. No van donar en adopció les que estaven en
pitjors condicions, sinó les que estaven bé, gairebé
grassonetes. Es van inventar diagnòstics, escrits i
signats, perquè les fietes donessin encara més pena.
Tinc constància de fietes considerades al·lèrgiques a
la llet, sense arguments mèdics, segurament per no
haver de donar-los llet. Hom no ha sabut de cap par-
ella adoptiva que hagi pogut veure, amb propis ulls,
l’orfanat on vivia la fieta que adoptaven, ni van
veure en quines condicions hi vivia, ni van veure la
cara dels infants que no estaven destinats a l’adop-
ció. Però les autoritats xineses fornien una foto de la
fieta escollida per entregar en adopció, ben abans
d’entregar-la, per tal que els pares adoptius se’n
facin una idea: quina tendresa! I no trobo manera de
dissimular l’oloreta de transacció comercial que fa la
qüestió: com és que adoptar una fieta pobríssima és
un procés caríssim?

Ara ningú no sap si continua la matança de fietes
acabades de nàixer. Ni sap ningú si continuen in-
frahumanes les condicions dels orfanats. Perquè la
Xina va millorar considerablement els sistemes per
amagar la realitat i impedir que ningú la pugui
veure, menys encara fotografiar o filmar.

Il·lustra aquesta denúncia el dibuix d’una fieta xi-
nesa que ofereix el cor, i té el cor a la mà. Però la
fieta no té boca. Perquè l’han obligada a oferir el cor
i a tancar la boca. Aquest dibuix és una denúncia en
si mateix. I té més eloqüència que tota la parafer-
nàlia enganyívola dels Jocs Olímpics. I conté més
veritat que la veritat que transmet la televisió
xinesa.
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Aquesta fieta ja il·lustrava el comentari que sobre el
perill de la pintura de les joguines xineses va pub-
licar aquest periòdic fa gairebé un any, el dilluns
20/08/07. Però llavors la fieta tenia boca perquè
podia parlar, i deia, amb tot de raó, que aquella pin-
tura no era de perill. El perill vertader està en el fet
d’amagar una informació o en el fet de distorsionar-
la per aconseguir foscos objectius. D’això se’n diu
mentida, i l’artífex d’una mentida, encara que sigui
funcionari del Govern, és un mentider. I els Jocs
Olímpics de Pequín són una gran mentida, un
parany, una trampa, i no hi hem de caure.-

114. Diumenge 17/08/08

Uf... les urgències!

Últimament se’n parla molt, i malament, de les
Urgències de l’Hospital Mateu Orfila. Divendres 8
d’agost, per exemple, i segons una carta que va
publicar dilluns 11 l’altre diari de Menorca, una fieta
diabètica de gairebé dos anys no hi va rebre les
atencions que necessitava amb la rapidesa i profes-
sionalitat que les circumstàncies exigien. Tenia
febre, i presentava un nivell molt baix de sucre a la
sang, tan baix que costa d’entendre com és que en-
cara conservava prou desperta la consciència per
beure un got d’aigua. Els pares van reclamar un got
d’aigua amb sucre, i això sorpren perquè hi ha man-
era més ràpida i més segura per apujar un nivell tan
baix, i perillós, de sucre a la sang. Se’n diu glucèmia
o glicèmia, del nivell del sucre a la sang.

Aquesta fieta hauria estat atesa correctament a l’As-
sistència Primària: quan va demanar assistència a
Urgències, les 12 del migdia, hi havia vuit consultes
de pediatria funcionant a Menorca. En horari de
capvespre, en canvi, què curiós, només hi ha una
única consulta de pediatria en tota la geografia
menorquina; n’hi havia una altra, a Ciutadella, fa
uns mesos, però va passar al matí per raons difícils
d’entendre i amb el vist-i-plau dels responsables
corresponents. Divendres és un dia curiós per a les
consultes de pediatria perquè, a més de les curioses
diferències entre matí i capvespre, l’ambulatori de
Dalt Sant Joan presenta una reducció del 25% en el
personal de medicina que s’hi dedica. Cap respons-
able sembla encuriosit per aquestes curiositats.

La necessitat imperiosa d’apujar el nivell del sucre
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sanguini d’un fiet obliga a recordar que hom li va de-
manar a l’autoritat sanitària competent, al mes de
juny, la provisió d’un sèrum adequat per a circum-
stàncies de disminució del nivell del sucre sanguini.
És un líquid que ja està a punt per beure i que no ne-
cessita gaire conservació: es pot tenir a un armari o
a un calaix. La resposta va ser ràpida però negativa:
van dir que no era necessari. Hom va insistir, ara per
escrit, i va obtenir una resposta de sentit oposat:
van dir que sí, però amb la condició de tenir-lo al
Servei d’Urgències, i no pas a la consulta de cap
metge.

Dos dies abans d’aquell divendres, el dimecres 6,
una pediatra del Centre de Salut Dalt Sant Joan, tot
demostrant una competència professional ràpida i
envejable, i amb els mínims mitjans de diagnòstic
que té el Centre, va diagnosticar-li diabetes a un
fiet: el nivell de sucre de la sang que tenia en aquell
moment quintuplicaba, amb escreix, el valor normal.
Fóra bo de recordar que l’única analítica de sang que
es pot fer als ambulatoris de Menorca, tret de Canal
Salat, és la determinació de la glucèmia, i amb un
sistema d’ús domèstic.

Les queixes sobre les Urgències de l’Hospital, prou
justificades, no qüestionen tant la competència dels
metges que hi fan feines com les llargues esperes
que alguns pacients, i sembla que no han estat pocs,
han hagut de suportar a la sala d’espera. Se’n parla
de tres o quatre hores. Com a punt de referència és
bo de saber que al Servei d’Urgències de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, prou reconegut, les
esperes de tres o quatre hores, en temps d’hivern,
són habituals, i no és excepcional haver d’esperar
encara més. En aquest hospital, a diferència del
Mateu Orfila, és un metge el professional que deter-
mina si un pacient pot esperar o no, i aproximada-
ment quant de temps pot esperar. I la població a la
qual dóna cobertura l’ hospital català és consider-
ablement major que la del menorquí. Hi ha molts ex-
emples per demostrar que, dissortadament, les
llargues esperes a les Urgències dels hospitals
públics són un mal molt estès. Però no són un argu-
ment per justificar-les.

Segons la informació que va publicar dijous 14 l’al-
tre diari de Menorca, la Gerència de la sanitat
menorquina va emetre un comunicat que informa
que les llargues esperes a les Urgències de l’Hospi-
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tal son conseqüència del mal ús que en fa la
població, perquè el 80% de les situacions que s’hi
atenen podrien haver estat ateses correctament a
l’Assistència Primària. No és la primera vegada que
la institució culpabilitza la població. Ni és la primera
vegada que s’equivoca. D’una banda, no existeix cap
criteri que clasifiqui malalties o símptomes segons
siguin per a l’Assistència Primària o per a l’Hospital.
I d’una altra, si el diagnòstic d’un pacient necessita
una analítica de sang (a més de la glucèmia) o una
radiografia, la qual cosa és probable, només hi ha
dos centres on ha d’anar: Canal Salat i l’Hospital. De
radiografies, a l’Assistència Primària de Menorca
només se’n fan a Canal Salat (cada dia, tot el dia) o
a Dalt Sant Joan (de dilluns a divendres, només al
matí). Aquest comunicat de la Gerència resulta tan
increïble que costa de creure que l’autor sigui real-
ment el Dr. Gómez Arbona, que coneix prou bé l’As-
sistència Primària; sembla, més aviat, un conjunt de
paraules de compromís, reciclades, l’autor de les
quals tal vegada és l’ignot Departament de Premsa
de l’Hospital, del qual no he pogut esbrinar gaire
cosa.

L’usuari de la sanitat pública pot escollir si demana
atenció a l’ambulatori o a l’hospital, i la institució
pública de salut té l’obligació d’atendre’l, tant aquí
com allà, sense qüestionar si procedeix correcta-
ment o no. Culpabilitzar és una cosa, educar és una
altra. Un pacient determintat escollirà Urgències
d’Hospital o Assistència Primària segons l’experièn-
cia o les referències que en tingui. Per tant, una
bona manera de descongestionar les Urgències de
l’Hospital és enfortir l’Assistència Primària, i no pas
amb paraules de compromís i reciclades, de les
quals hom ha rebut un grapat, sinó amb fets con-
crets. Fa unes setmanes, en una conversa formal,
l’esmentat gerent va reconèixer la necessitat de
donar suport als professionals de l’Assistència
Primària, perquè són la base de tot el sistema de
salut de Menorca. Si la seva paraula és vàlida (i
penso que ho és), la qual cosa s’ha de demostrar, és
necessari que aquest recolzament sigui evident, tant
per als professionals com per als usuaris.-

115. Dilluns 25/08/08

El jurament hipocràtic a Menorca

Hipòcrates va viure i va exercir la medicina fa 2.500
anys. Feia feines a la ciutat de Cos, Grècia, però
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també en va fer a molts d’altres indrets del món
antic. Metge d’idees revolucionàries que va plasmar
en la seva pràctica mèdica i als nombrosos docu-
ments que va escriure, avui es considerat el pare de
la medicina i possiblement l’autor del Jurament
hipocràtic. Aquest jurament està en desús des de fa
segles, però els conceptes que conté són la base de
les normes d’ètica professional que proposa un
Col·legi de Metges, fins i tot el de Menorca, als seus
col·legiats. Aquestes normes, avui reunides al Codi
Deontològic, no tenen valor legal però igualment són
de respecte i acompliment rigorosos.

El Jurament hipocràtic no parla de ciència mèdica
sinó d’honestedat professional. En aquest sentit con-
serva un valor doctrinal inqüestionable, però no és
un requisit, ni formal ni protocolar, per tal que un
estudiant de medicina assoleixi la condició de metge,
ni cap Col·legi de Metges el té com a requisit de
col·legiació, ni tampoc no és requisit per treballar a
l’hospital o a l’ambulatori. Com a recull de normes
de bones pràctiques és fins i tot una mena de garan-
tia per a la comunitat.

El Jurament no parla de rapidesa, però deixa clar
que un metge no ha de perdre el temps, i que ha de
fer per cada pacient tot el que sigui necessari segons
la pròpia ciència i experiència, i segons les circum-
stàncies del moment, i segons els mitjants que tin-
gui a l’abast de la mà. Diu: «Fixaré el règim dels
malalts del mode que els sigui més convenient,
segons les meves facultats i el meu coneixement,
evitant tot mal i injustícia». És a dir, que el metge
està obligat a fer ben feta la seva feina. Però no està
obligat a fer-la ràpid si la rapidesa implica una dis-
minució de la qualitat assistencial que estigui oferint
al malalt que en aquell moment tingui sota la seva
responsabilitat.

Si el metge es trobés en la situació d’haver d’escol-
lir entre rapidesa i feina ben feta, ha d’escollir feina
ben feta. Estic segur que tothom hi estarà d’acord,
fins i tot els que es veuen obligats a esperar més del
previst a la sala d’espera. També estic segur que un
pacient acceptarà l’espera si a canvi rep una atenció
digna, un diagnòstic acurat, una explicació fàcil d’en-
tendre i el tractament correcte. I també estic segur
que la persona que s’estripa les vestidures a le sala
d’espera tot exigint rapidesa no exigirà la mateixa
rapidesa quan el metge li estigui explicant les car-
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acterístiques de la malaltia que pateix o li estigui
proposant un tractament.

Un metge té l’obligació de fer la feina ben feta, però
això no significa que hagi de fer tot el que s’hi pugui
fer, ni que hagi de fer molta cosa. Sinó que significa
ha de fer allò que sigui necessari segons la ciència i
l’experiència que tingui en relació als símptomes o a
la malaltia del pacient, segons els criteris de diag-
nòstic i tractament ja establerts, i segons els mit-
jans que hi hagi disponibles. Ha de fer el que toca,
ni de més ni de menys. El metge té l’última paraula,
però el pacient es lliure d’acceptar o de rebutjar
aquesta paraula. Un pacient pot rebutjar un metge
o un procediment mèdic (tret de circumstàncies con-
cretes), però també un metge pot rebutjar un pa-
cient, tret de circumstàncies concretes. El metge no
pot exigir-li res al pacient ni el pacient al metge: tot
s’ha de demanar, tot s’ha d’explicar, i considerar si es
necessari o no.

El metge està obligat a mantenir el secret profes-
sional: tot el que en sàpiga ha de romandre secret
entre pacient i metge, tret de circumstàncies con-
cretes. I és bo que el pacient tingui envers el metge
una actitud similar. Però un metge pot divulgar, en
cercles científics o paracientífics, el que sàpiga d’un
pacient a condició que l’anonimat en quedi garantit.

El gran mèrit d’Hipòcrates va ser separar religió de
ciència, dos conceptes que llavors es considereven
units de manera inseparable. Va establir, com a con-
seqüència, que les malalties no són degudes a una
causa sobrenatural (vet aquí la religió) sinó que són
degudes a una causa natural (i vet aquí la ciència).
I va ensenyar que la solvència professional d’un
metge depén de la ciència i de l’experiència, un con-
cepte que avui continua indiscutible.

Solvència professional, en tot l’ampli sentit de la pa-
raula, és una virtud mèdica (i una obligació és cer-
car-la i actualitzar-la). Rapidesa, però, tret de les
òbvies excepcions, no és una virtud mèdica. Bo i
ràpid no funciona: és difícil, o impossible, i arriscat.
Ningú vol un metge ràpid, tothom en vol un de bo,
però que no perdi el temps ni el faci perdre. Va haver
un temps, però, en què la rapidesa era una virtud
molt prestigiosa.

Fins que es va inventar l’anestèsia es considerava
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que el bon cirurgià era aquell que podia operar més
ràpidament a un pacient que, sense cap anestèsia
ni cap calmant, aferrat amb fermesa per tres o qua-
tre ajudants, cridava desesperat de dolor durant tot
el procediment quirúrgic (i després). Va ser l’última
vegada en què la rapidesa ha estat objectiu de met-
ges i pacients. I d’això fa força temps perquè
l’anestèsia és un invent de mitjan segle XIX.-

116. Dilluns 01/09/08

Prou de paràlisi

Sort que s’acaba l’agost. Sort que recomença el
temps en què molts deixen de mirar el món només
amb un ull, i obren l’altre per veure la realitat tal
com és. Ningú s’ofengui, sisplau, ningú xiuxiuegi
d’esquenes al monitor que avisa del perill, perquè el
monitor no en guanya res, ben al contrari. L’agost
és d’activitat frenètica, i alhora és de frenopàtica
paràlisi, i això és prou sabut. Prou d’agost, prou de
comentaris destructors, prou de pals a les rodes,
prou de mirar només amb un ull, prou de paràlisi.
Perquè sobre la paràlisi és la notícia més important
que ens ha dut l’agost.

Efectivament, la notícia més important que hem
rebut és sobre la paràlisi. Sobre la paràlisi infantil,
també coneguda com a poliomielitis. La notícia va
passar desapercebuda, és clar, com a conseqüència
de mirar la realitat només amb un ull. Durant el mes
d’agost es va saber que la paràlisi infantil, malaltia
que no té tractament, ja està pròxima a la de-
saparició. I no hi ha notícia més important, no hi ha
notícia més rellevant ni més esperançadora que la
perspectiva de fer desaparèixer per sempre més una
malaltia terrible de la superfície de la Terra.

Segons informa l’Organització Mundial de la Salut,
el nombre de casos de poliomielitis que es van reg-
istrar al món durant 2007 ha estat un 63% inferior
al nombre de casos de 2006. Encara més: els casos
de poliomielitis provocats pel poliovirus I (que
provoca la forma més greu de la malaltia) van dis-
minuir un 84%. Durant el primer quadrimestre de
2008, a tot el món es van registrar tan sols 453
casos de poliomielitis, una xifra infinitament petita
si hom recorda l’època en què al carrer era habitual
veure persones, fiets i adults, que havien de dur
crosses per a la resta de la vida a causa de la paràlisi
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infantil, època en que molts havien de viure a una
cadira de rodes per sempre més. Época en què, estic
segur que molts se’n recordaran, hi havia pacients
que, impossibilitats per respirar a causa de la paràlisi
dels músculs encarregats de la respiració, havien de
romandre dins d’aquella caixa que es deia pulmó
d’acer. D’això no fa gaire.

No hi ha cap tractament per a la poliomielits. Però
existeix la possibilitat, només una possibilitat i
només al principi de la malaltia, que els símptomes
paralítics disminueixin d’intensitat i el pacient recu-
peri les forces, parcialment o totalment. D’entrada,
ningú sap si recuperarà forces, o si necessitarà
crosses, o si necessitarà cadira de rodes, o si neces-
sitarà pulmó d’acer. La incertesa és de vegades tan
cruel com la certesa.

És necessari ressaltar, perquè tothom sàpiga qui és
qui en aquest món, que dels 453 casos de paràlisi
infantil que es van registrar al món durant els
primers quatre mesos d’enguany, el 95% es van
registrar als quatre països en què la malaltia encara
és endèmica. Es considera que una malaltia és
endèmica en un país quan cada any s’hi registra un
nombre similar de casos. Els països on la paràlisis
infantil és endèmica són Afganistan, Índia, Nigèria i
Pakistan. Cal ressaltar que d’aquests quatre països,
dos estàn sota control nord-americà des de fa uns
anys, i el fet em fa pensar que tal vegada les forces
militars de pacificació estan tan ocupades amb la
qüestió del petroli que no s’adonen que si no vac-
unen la població contra la paràlisi no podran ex-
treure el petroli amb persones paralítiques.

Encara que hi ha hagut un increment de casos de
paràlisi infantil al Nord de Nigèria, l’Organització
Mundial de la Salut considera que és possible elimi-
nar ben aviat la malaltia del món, tal el que va fer
amb la verola (viruela, en castellà), que ja no exis-
teix en cap regió del món. No s’ha de confondre la
verola amb la varicel·la (la varicel·la és a Menorca
més coneguda com a volatge). S’ha pogut eliminar
la verola del món gràcies a la vacunació sistemàtica
i massiva de tothom i a totes les contrades del món,
sense cap excepció. El sistema per eliminar la
paràlisi infantil és el mateix: vacunar tothom arreu
del món.

A Menorca, gairebé tots els fiets estan vacunats con-
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tra la paràlisi infantil. Però n’hi ha un grapat que no
estan vacunats perquè els pares consideren que és
millor no vacunar. Els pares són lliures de vacunar o
no vacunar un fill, però es fan responsables del que
pugui passar com a conseqüència de no vacunar-lo.
El fiet que no està vacunat contra la paràlisi infantil
pot contraure la malaltia, i pot passar-la, a l’ambi-
ent, i a un altre fiet que no estigui vacunat. La verola
va desapàreixer perquè tothom estava vacunat, tan
de bó passés el mateix, ben prest, amb la paràlisi
infantil.

Vista Menorca només amb un ull, l’ull d’agost, que
mira la meitat, semblarà que els defectes que pre-
senta la sanitat pública són intolerables. Però ara,
amb dos ulls ben oberts, i a l’ombra, es podrà veure
que els defectes que semblaven d’importància màx-
ima són en realitat d’importància menor. Igualment
són defectes i s’han de corregir de manera ràpida i
efectiva. Però cal tenir present, abans de la queixa
rabiüda i abans del xiuxiueig corrosiu, que a
Menorca ja no necessitem un pulmó d’acer.-

117. Diumenge 07/09/08

Allò que amaga una cala

Passejava dimecres, després de feina, per la cala
Sant Esteve. Hi vaig veure un cop més com la in-
fància pot determinar la vida adulta, i en dóna ex-
emple, i pensava que les coses anirien força millor si
li demanéssim consell a una fieta. El van acusar de
blasfèmia, a Sant Esteve, diaca i protomàrtir del
segle primer, que feia feines defensant les dones i
els fiets pagans de Jerusalem perquè ningú se’n
volia fer càrrec, i van muntar una mena de complot,
i el van matar a pedrades. De vegades tinc la sen-
sació que hi ha qui té les pedres a punt i espera la
paraula o l’actitud que sembli blasfèmia per
començar la lapidació, o com a mínim el complot.
Cala Sant Esteve és una ferida a la pedra, és una
pedra ferida.

És una ferida que no fa mal: és un tall necessari. És
una ferida menor, petita, pàrvula, menuda, fieta,
que la mar bravia va fer per al públic infantil al co-
stat de la ferida major, gegantina i esfereïdora,
reservada per al públic adult, a una banda de la qual
un dia Maó va trobar aixopluc, i s’hi va quedar. És
una ferida torta, Sant Esteve, pregona i estreta,
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però estimada i inexcusable. És un tall, la cala Sant
Esteve, imprescindible com és d’imprescindible el
tall que al cos femení permet l’entrada de la llavor i
la sortida del fruit.

A la bocana, les aigues de Sant Esteve són d’un blau
intens, i criden esquitxades d’escuma blanca, bori-
naires, movedisses, famolenques: com els bebès,
demanen la llet amb impaciència, no volen esperar.
Més enllà, cap a dins, a mig camí, les aigües són
d’una blavor serena, i esperen satisfetes, en acabar-
se la llet, que el bressoleig les endormisqui. I la cala
bressola les barques fins que s’adormen. Encara més
enllà, les aigües de Sant Esteve són verdes, tan
tranquil·les que no es fan mal quan acaronen les pe-
dres rodones que marquen la part més profunda
d’aquest tall fet per la natura en la pedra
menorquina. Si fos ferida de fiet, el fiet aniria per tot
arreu mostrant orgullós la pupa que el fa gros i va-
lent.

Encara era de dia. El capvespre volia deixar-li pas al
vespre, però no podia: un grapat de fiets que ju-
gaven a la vora de la mar li barraven el pas i no l’hi
deixaven entrar. Perquè sabien que en arribar la fos-
cor el joc s’acabaria tot d’una. Eren a una plataforma
de ciment que fa de drassana. Cinc fiets que sense
més vestimenta que el banyador, el tors nu, i ja feia
un punt de fred, jugaven un joc, per a mi incom-
prensible, al voltant d’uns límits que havien establert
amb línies blanques pintades al terra amb guix i
unes cordes igualment blanques que separaven el
camp en dos. N’hi havia un que feia de capità, o de
sergent: donava ordres, i la resta li obeïa, i era el
més prim i esquifit del grup, quina semblança amb
el món dels adults! Ningú no duia sabates.

Al costat, a dalt de la paret de pedra, a nivell del car-
rer, una fieta mirava el joc. S’havia tret les sandàlies,
duia un vestit de coloraines, sense mànigues. I mi-
rava el joc, golafre de jugar. No podia jugar, però: no
hi tenia cabuda perquè no podia jugar amb el tors
nu, una qüestió de sexe, encara que s’havia preparat
en llevar-se les sandàlies. Vés a saber què pensaria,
vés a saber fin a quin punt de la qüestió considerava
que havia arribat en llevar-se les sandàlies, però in-
capaç de llevar-se el vestit. Tal vegada, després de
sopar i abans d’adormirse, acaronada per la brisa de
Sant Esteve, dissenyaria un projecte de venjança
que la son, maternal, se’n duria cap a mar oberta.
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Què difícil és entendre una cala si en la cala hi ha
fiets que juguen amb normes de fiets.

Dues senyores de pell morena vigilaven l’escena dels
fiets que jugaven mig nus, i sense sabates, i de la
fieta que tan sols havia aconseguit de llevar-se les
sandàlies. Parlaven castellà amb accent sudamericà,
la més alta bressolava un fiet ros i corpulent que plo-
rava en menorquí. Més enllà, una senyora de bona
família no deixava quiet ni un segon un cotxet on
dormia tranquil un bebè petit, i parava atenció a la
conversació entre les dues senyores que tenia al co-
stat. No sé per què bressolava el cotxet si el bebè ja
hi dormia tranquil. De la cala Sant Esteve, de
seguida en vaig marxar, en silenci, amb la sensación
que havia romput alguna cosa.

Però al dia següent hi vaig tornar perquè tenia la
sensació que veuria solucionat el problema. Prou
que estava solucionat. Al migdia feia molta calor i el
sol despietat volia socarrimar-me, però no socarri-
mava els fiets, que hi eren. Quina alegria, quina
il·lusió: hi eren tots! Havien canviat d’escenari i de
joc. Ara eren allà on la mar és de blavor serena,
sobre unes pedres planes. I es llançaven a la mar,
sortien i tornaven a llançar-s’hi. Cinc fiets i una fieta.
El sergent ja no donava ordres ni la fieta quedava
fora per qüestió de sexe i de vestimenta: tots amb
banyador. Jugaven amb una alegria que enterbolia
la mirada perquè de sobte quedava plena d’una mo-
lestíssima inundació. Al costat d’aquesta alegria, la
dels dies de festa que ara tenim, impregnats d’una
olor ginebrosa, em sembla una falsificació barata.-

118. Diumenge 14/09/08

Comencen les classes, tornen els polls

Artròpode de sis potes ganxudes, insecte de la
família dels pedicúlids, el poll és un paràsit molest
però inofensiu. Els polls que afecten el cap no trans-
meten cap malaltia, i són bestioles diferents dels
polls que afecten el pubis i dels que viuen als vestits
(aquests polls sí que poden transmetre malalties in-
feccioses). El poll del cap pot afectar persones de
tota edat i condició social, amb poca higiene o amb
molta, no busca cap cabellera en particular i tant pot
viure en un bosc de pèls llargs com curts, rossos o
morenos. No bota ni vola, però és força àgil: amb
rapidesa s’enfila per un cabell. I s’alimenta de sang
humana.
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La malaltia es diu pediculosi capitis, o simplement
pediculosi del cap. El contagi és de persona a per-
sona, per contacte directe. El símptoma principal
n’és el picor al cuir cabellut. Aquest picor és més in-
tens i molest per alguns fiets que no pas per a d’al-
tres, i no apareix immediatament després del
contagi sinó uns dies més tard, i pot romandre uns
dies després de curada la infestació. Una poll, és a
dir, un poll famella, pot posar set ous cada dia durant
tres o quatre setmanes. Dels ous en diuen gemmes,
en català, i liendres, en castellà. Són de color blanc,
d’aproximadament un mil·límetre de llargària, i que-
den ben fermats a la base d’un pèl mitjançant una
substància força enganxosa que no es dissol amb
aigua. Es considera que l’ou pot contenir un embrió
de poll si està a menys d’un centímetre del cuir ca-
bellut, enganxat al pèl, però si és a més distància es
considera que ja és un ou buit: el poll ja n’ha sortit.

Segons l’opinió dels experts, el problema dels polls
és ara més freqüent i més difícil de controlar perquè
aquests paràsits s’han fet resistents als insecticides
que en general es fan servir per eliminar-los. I l’ex-
periència confirma que sí, que cada cop hi ha més
casos de fiets infestats i que cada cop costa més d’e-
liminar els polls. I que fins i tot és cada cop més fàcil
que en tornin a tenir, i que els passin en conse-
qüència als companys de classe i als membres de la
família. Sembla un cercle de mai acabar.

No hi ha tractament de prevenció: la idea de fer
tractament preventiu amb els productes que hi ha
per eliminar els polls és una mala idea. Perquè el fiet
pot agafar polls igualment, però seràn més re-
sistents al tractament, que ja no tindrà per tant els
efectes positius que es busquen; aquests polls re-
sistents al tractament habitual passen de persona a
persona tot conservant la capacitat de resistència.
No s’han de compartir pintes ni gorres, ni tovalloles,
però hom creu que aquestes mesures de prevenció
no són gaire preventives. No cal bullir la roba, però
sí rentar tot amb aigua calenta. El que s’ha de fer és
un diagnòstic precoç i un tractament immediat.

Per fer el diagnòstic precoç cal mirar i ben mirar el
cap del pacient, acuradament i amb una lupa si fos
necessari. Si hi ha polls, encara que n’hi hagi un, o
si hi ha ous enganxats a la base del pèl, a menys
d’un centímetre del cuir cabellut, és moment de fer
tractament. I si el fiet té picor al cap, sobre tot a la
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zona del clatell, la possibilitat de trobar-hi polls és
alta, però el símptoma picor no és un símptoma
segur de tenir polls. Consulteu el farmacèutic, el
metge o la infermera, i us diran que per eliminar els
polls cal fer dues coses. La primera, aplicar un pro-
ducte de farmàcia segons el mètode que us indiquin
(en general basta una aplicació, que s’ha de repetir
nou dies després). Aquests productes no estan fi-
nançats per la Seguretat Social. I la segona, penti-
nar els cabells amb una pinta especial (lendrera,
se’n diu en castellà, que és més útil per eliminar
polls que per eliminar ous); cal pentinar-los banyats
amb aigua o, millor, ben impregnats amb una crema
desenredant.

S’ha de saber que de vegades el tractament no re-
sulta prou efectiu, ja sigui perquè no s’ha fet de
manera correcta, ja sigui perquè els polls són par-
cialment o totalment resistents (si hi ha hagut re-
sistència al producte, n’hi ha d’alternatius). S’ha de
saber també que el fiet, encara que ben curat, pas-
sats uns dies, pot tornar a agafar polls. I s’ha de
saber que el fiet pot tornar a escola al dia següent de
fer el tractament.

Sobre la qüestió dels polls i especialment sobre els
tractaments, hi ha un document important que
acaba de donar a conèixer l’Associació Espanyola de
Pediatria d’Atenció Primària: Pediculosis de la ca-
beza, revista Pediatría Atención Primaria, abril-juny
de 2008: www.aepap.org.

I sobre aquesta qüestió va parlar, a la ràdio balear,
dissabte al matí, al programa Quin guirigall, amb
proverbial solvència i simpatia, el Dr. Jaume Mulet,
persona estimada i de tota admiració. Avui és el cap
del Servei de Cirurgia Infantil de l’Hospital Son
Dureta, de Palma de Mallorca, però fins fa un grapat
d’anys fèiem feina plegats a l’Hospital Sant Jaon de
Déu de Barcelona. Ha estat per mi un mestre de
magnitud majúscula, és una persona gegantina, i li
estic molt agraït. Tan de bo accepti salutacions afec-
tuoses des de Menorca.-

119. Diumenge 21/09/08

Maternitat, realitat, reialesa

Exposició extraordinària, sobre la maternitat, al
CaixaForum de Barcelona. Amb fotos s’hi expliquen
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dues coses que ja sabem: que hi ha molta injustícia
en aquest món, i que els valors culturals poden
tornar-se en contra de la voluntat de progressar. I no
és només cosa de pobres i ignorants: també vaig
veure aquestes dues coses, dimarts, a Maó. La mag-
nitud del que vaig veure a l’exposició és òbviament
diferent de la magnitud del que vaig veure al migdia
de dimarts, però aquesta diferència de magnitud és
la diferència exacta que hi ha entre Maó i Kédougou.

L’exposició és diu Maternitats, l’entrada és gratuïta,
hi serà fins el 12 d’octubre, convido tothom perquè
vagi a veure-la, i perquè després reconsideri els fets
que dimarts van destorbar la pau borinaire, i pri-
vada, del segon dia de classes d’un munt de fiets
que necessiten exemples a seguir, models a imitar.
Què hauran pensat aquells fiets en veure que un rei
i una reina no duen corona ni vermelles vestimentes
de vellut? Quin desengany, quina decepció! I quina
contradicció, mostrar-los avui un rei i una reina amb
corona i vestits reials, i demà un rei i una reina que
fins i tot semblen persones normals. Aquells fiets
van aprendre dimarts que l’allò real no és reial, i que
l’allò reial no és real. Ara ningú no podrà explicar-los
un conte d’un rei de capa, espasa i sabates de xarol
perquè no sabran quin és el rei de veritat i quin és
el rei de cartolina.

Maternitats és una exposició fotogràfica d’eloqüència
màxima. Pura realitat en tan sols un grapats de
fotos, cap decepció, cap confusió entre reis de veri-
tat i reis de cartolina, no hi ha espai ni temps per
esbrinar com és un rei allà on la realitat supera tot
malson. L’argument de l’exposició és mostrar que la
maternitat, l’instint maternal, és una força poderosa,
i tan misteriosa que només és comprensible per a
una mare. La maternitat que ensenyen les fo-
tografies és aquella que es desenvolupa fins i tot en
les circumstàncies més adverses. Les fotos ens en-
senyen que una mare s’enfronta a l’obstacle que
sigui, el que sigui, per tal de protegir el fill, per tal
d’alimentar-lo, per tal que es desenvolupi. Aquestes
mares, i tantes d’altres de casa nostra, són les que
mereixen admiració.

Les fotos són d’un periodista que alhora és fotògraf,
Bru Rovira: confio que em permeti de reproduir aquí
una de les fotos de l’exposició. La imatge que il·lus-
tra aquestes línies està feta a la maternitat de Ké-
dougou, al Senegal. És una mare que acaba de parir
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una fieta, i de seguida li dona un petó. La mare és
la segona esposa d’un senyor que li dobla l’edat,
però a la maternitat ella està sola. No sé si sap que
al Senegal pateix desnutrició un fiet de cada cinc, i
que només una dona de cada deu accedeix a escola,
i que l’esperança de vida és de tan sols 56 anys. Si
ho sap, no li interessa: només li interessa la filla que
acaba de parir i que ara besa a la boca, just abans
de oferir-li la llet del pit.

Vaig quedar-me una estona pensant què significa
aquest bes. I al cap de pensar, no ja amb el cap sinó
amb el cor, vaig concloure que tal vegada aquest bes
deixa humits els llavis de la petita, que d’aquesta
manera s’agafarà millor al mugró. I em preguntava
per què serà que sóc encara tan ignorant!

Més enllà, l’exposició presenta l’alegria d’una mare
perquè havia aconseguit parir un fiet viu. A la mi-
rada té una alegria indescriptible. És una adolescent
d’Avebuche, Etiòpia. De petita, tot pensant en ben
casar-la a penes fes sang, li van fer això de l’ablació
del clítoris, i més coses que li van llevar, i la van cosir
per deixar-la arregladeta. La van casar de seguida
de la primera regla, i no tenia encara els dotze anys.
I va quedar embarassada tot d’una, no goso ni pen-
sar amb quins patiments va quedar-s’hi. A l’hora de
parir, el fiet no podia passar per una zona que en
comptes de tenir carns flexibles tenia cicatrius dures
i sense elasticitat. I el fiet va morir en el camí de
sortida, no goso ni pensar amb quins patiments van
haver-li de llevar el bebè mort, a trossets. El marit
ja no la va voler, a casa seva tampoc no la volien. Va
tenir sort perquè a un hospital li van reconstruir la
genitàlia, i perquè un home bo la va voler. I va tenir
un altre fill, i aquest sí que en va poder sortir. Al co-
stat d’aquesta història, real però no reial, digueu-
me: puc acceptar que una dona hagi de fer una
genuflexió, que és una forma moderna de posar-se
de genolls, i ha d’abaixar el cap, que és otra forma
de submissió, davant d’un senyor l’únic mèrit del
qual és haber nascut en un bressol borbònic i tenir
molta pasta sense haver-la guanyat?

I també em pregunto per què s’obliga un conjunt
d’infants a honorar la visita d’una persona que no ha
fet res que sigui motiu d’admiració, que no ha hagut
de superar cap obstacle per arribar a la posició que
ocupa, que no ha fet cap aportació a la ciència o a la
cultura, ni a la docència ni a l’educació infantil. Que
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no és en absolut un model a seguir. I continuo
pensant que no entenc com és que encara sóc
tan ignorant.-

120. Dilluns 29/09/08

Dos fars que reclamen atenció

Reclamen l’atenció de Menorca, i són dos fars força
diferents. Un far il·lumina la salut infantojuvenil, i la
claror d’aquest far guia pares i educadors, i profes-
sionals de la salut, i la llum que projecta arriba més
enllà de les malalties i els problemes habituals. L’al-
tre far continua encès però no té prou llum per guiar
els fiets celíacs.

L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona va comu-
nicar dilluns passat (22/09/08) que amb tota for-
malitat quedava creat Faros, l’Observatori de Salut
de la Infància i Adolescència. El podeu consultar a
www.faroshsjd.net. El fet és important, l’Observa-
tori és necessari: és un far que il·lumina una zona
cada cop més fosca dels països desenvolupats.
Aquesta zona, que reclama atenció i sobre tot claror,
és l’espai de la societat on viuen certs infants i certs
adolescents, és l’espai on busquen de trobar-se, és
l’espai on cerquen la pròpia identitat. És un espai
reservat, privatiu, inaccessible o ben poc ac-
cessible per als adults en general, i per als
pares en particular.

Encara que no ho reconeix, la societat fracassa en la
funció de donar-li cabuda a tots els seus integrants,
i els que no hi troben cabuda són aquells infants i
adolescents que viuen en aquella zona fosca. La set-
mana passada, a Finlàndia, un adolescent va matar
un grapat de companys i després es va suïcidar.
Havia avisat que ho faria, però ningú no li va fer cas.
No és la primera vegada que passa, això de matar
persones de manera indiscriminada amb l’argument
pueril d’odiar la humanitat. Aquell adolescent vivia,
en sentit figurat, en aquell espai fosc de la societat,
i és evident que no trobava una estructura protec-
tora i comprensiva, i formativa, i educadora, capaç
de donar-li un consell efectiu, capaç d’oferir-li aixo-
pluc. La societat finlandesa ha de reflexionar sobre
quina part de responsabilitat li pertoca, perquè ha
trigat massa en fer-ne el diagnòstic, i Menorca hi ha
de parar atenció.
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La societat moderna està cada cop més estruc-
turada. Es tracta d’estructures creades per al ben-
efici dels membres que accepten aquestes
estructures, que són majoria i que mantenen aque-
stes estructures, i que vigilen perquè no canviïn.
Però cada cop és més evident que no són suficients
per protegir tothom: queden persones, fins i tot sec-
tors de la societat que no hi troben l’espai que ne-
cessiten i al qual tenen dret. L’observatori que acaba
de crear l’Hospital Sant Joan de Déu, que duu un
nom tan eloqüent com ara Faros, «pretén analitzar
l’evolució dels problemes de salut infantil dels països
desenvolupats, conèixer les princials tendències de
futur, i proposar recomanacions amb l’objectiu de
definir quines són les actuacions i polítiques més ad-
equades en aquest àmbit».

Per començar alerta sobre l’augment, dins del
col·lectiu de fiets i fietes de 10 a 14 anys, de
trastorns mentals com ara la depressió, l’ansietat,
els problemes de conducta i la hiperactivitat. A Fin-
làndia n’hi ha una mostra. Alerta també sobre el fet
que la principal causa de mort en menors de 14 anys
són els accidents de trànsit; i que l’obesitat i els
problemes de salut mental van de pujada en la so-
cietat infantojuvenil. I sobre el problema de l’asset-
jament escolar, informa que els fiets de 8 anys que
maltracten els companys a escola, i que a més tenen
problemes de salut mental, són candidats a la vio-
lència i la criminalitat adolescents. Paral·lelament,
alguns dels processos de diagnòstic infantil que ne-
cessita la infància de Menorca són cada cop més
lents, i es van omplint d’una cruel incertesa, la de
no saber quan trucaran per a tal visita o tal prova.

Retardar una prova diagnòstica per a un infant és
una malaltia les conseqüències de la qual són pre-
visibles, i poden tenir conseqüències terribles i ir-
recuperables. L’Hospital Mateu Orfila ha
d’esforçar-se per no fer tard. Finlàndia ha fet tard, i
ara plora. Ja no té dret a queixar-se, ni pot empres-
sonar ningú per tranquil·litzar la consciència, perquè
no ha sabut entendre a temps els símptomes de les
persones que hi viuen, ni ha sabut donar-li cabuda
a qui no cabia en les estructures habituals. I
Menorca reclama, però no troba gaire resposta.

Fa temps que els malalts celíacs de Menorca recla-
men una ajuda econòmica perquè estan obligats,
per a la resta de la vida, a menjar aliments que són
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més cars i més difícils de trobar. La setmana pas-
sada, en un gest d’oportunista generositat, i segons
va informar la premsa local (25/09/08), la màxima
autoritat sanitària de les Illes Balears va prometre
ajudes als celíacs. Però no ha dit ni de quina mena
són aquestes ajudes ni quan les hi donaran. La qual
cosa significa que aquesta ajuda por aparèixer demà
o d’aquí a mil anys, i pot ser una ajuda econòmica o
un bossa de caramels sense gluten. És l’altre far, un
far que continua encès perquè consumeix l’electric-
itat que surt de les butxaques balears, fins i tot de
les celíaques, però no té prou llum per guiar el nave-
gant cap al port, que en conseqüència pot naufragar
i enfonsar-se ben a prop de la costa.-

121. Dilluns 06/10/08

Amb la vara a la mà

Considerava-se eficaç aquesta vestimenta, que us-
aven els metges. Eren temps de la pesta, i de les
moltes rebrotades que d’aquesta malaltia en va patir
la població europea. Hi havia molt de misteri: no se
sabia com es contagiava la pesta ni per què tornava
cada tant a provocar epidèmies esgarrifoses. Els
metges en donaven explicacions, però no en sabien
gaire cosa, i aquesta és una altra malaltia que també
torna de tant en tant. En temps de la pesta, els met-
ges del carrer donaven les explicacions que rebien
de les universitats, en especial la de París.

Però no sabien els erudits de les universitats ni els
metges del carrer que aquelles explicacions eren un
disbarat. Deien el que sabien, i creien el que deien,
però deien disbarats. Que eren disbarats ho sabem
ara, però en aquells temps no havia manera de
saber que els arguments per explicar la pesta eren
disbarats. La història va plena de veritats d’avui que
demà són un disbarat. Avui sabem el que sabem,
però no sabem si és veritat: el temps ho dirà. Amb
aquest argument, no és cap disbarat pensar que
això que sabem els metges, i fins i tot el que fem,
sigui un disbarat. Sabem i fem el que ens diuen les
autoritats científiques de les universitats i les au-
toritats legalment constituïdes, però no sabem si és
aquesta la veritat. No hi ha altra manera de saber
quin és el camí correcte que mirar enrera: hom no
reconeix el camí correcte en començar a caminar,
sinó després d’haver caminat una bona estona. Si
hom hi arriba, el camí era el correcte; i si hom no hi
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arriba, el camí era l’equivocat, però ja serà tard per
recomençar.

Aquesta incertesa és la incertesa de la vida: ningú
sap si un bebè serà bon fiet, el temps ho dirà. Ningú
sap si allò que escalfa la sang i violenta el cos és
realment amor; i si és amor, ningú sap quant de
temps durarà. No sabem si la paraula científica de
les universitats és realment la veritat d’una qüestió,
ni sabem si la paraula normativa de l’autoritat legal-
ment constituïda n’és realment la veritat. Perquè la
certesa no existeix (i és bo que sigui així): tot és una
hipòtesi. Una hipòtesi raonable, una hipòtesi proba-
ble, però una hipòtesi al cap i a la fi. I al costat d’una
hipòtesi sempre n’hi ha una altra: la hipòtesi alter-
nativa.

Perquè tot és tan sols una hipòtesi, sempre és bo de
tenir present la hipòtesi alternativa: tal vegada és la
bona. En conseqüència, és un exercici força salud-
able, i del tot necessari per mantenir la salut de la
comunitat, el pensar que la veritat no està aquí sinó
una mica més enllà. Només pensar, només consid-
erar la hipòtesi alternativa. És necessari, i fins i tot
podria ser la clau per resoldre el problema, parar
atenció a les persones que qüestionen les afirma-
cions de l’autoritat. Cal aturar-se un moment per es-
coltar els qüestionaments de les persones que ho
qüestionen tot, perquè hi ha la possibilitat que tin-
guin raó. I és prou sabut que si la persona que té
quelcom a dir no troba les orelles que l’escoltin,
cridarà la veritat que atesora a la mar del port de
Maó, des de la popa del vaixell, i Menorca serà cada
minut més petita, fins a desaparèixer.

Per no agafar la malaltia, contagiats pels pacients,
els metges del temps de la pesta solien usar la ves-
timenta que s’observa en el gravat que il·lustra
aquestes línies. Era el mètode que tothom consider-
ava més eficaç per a evitar el contagi. L’autoritat
havia informat que l’extraordinària rapidesa amb
què la malaltia s’escampava per pobles i ciutats, per
ports i per illes, i no respectava edat ni classe social,
era a causa de la corrupció de l’aire. L’aire és el
mateix per tothom, es deia, i la corrupció de l’aire
corromp la persona en respirar-lo.

Corromput l’aire i obligada la persona a respirar, els
metges es protegien amb una màscara de nas
prominent, i guants, i una túnica des del coll fins als
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peus. Prominent era el nas de la màscara perque a
dins amagava un dispositiu que contenia perfums, i
d‘aquesta manera l’aire que el metge respirava pas-
sava primer pels perfums, i entrava net al cos. Idea
curiosa, que algun grau d’eficàcia hauria tingut
perquè va usar-se durant molts anys. El metge del
gravat duu també una vara, i no és casualitat.
Perquè, també per evitar el contagi i encara que
feien servir guants, el metge no tocava el pacient
sinó amb la vara. Imagineu-vos l’escena, una família
nombrosa amb la meitat dels integrants morint-se
de pesta, i entra un metge amb carota i la vara a la
mà!

Ja no hi ha metges que facin visites a domicili amb
carota de nas perfumat. Però encara n’hi ha que van
per la vida amb una vara a la mà, i no pas per no
haver de tocar el malalt. Sinó per ensenyar la
norma. Encara us en recordareu, si sou de la meva
quinta, que al pati d’escola passejava un senyor amb
una vara a la mà, fina i flexible, temida i d’arbre
acabada de tallar, i amb la rapidesa que només dóna
l’experiència, al desgraciat que enxampava fent una
de no permesa, li fuetejava les cames amb un toc,
només amb un, però no en calien més per aprendre
la norma. Eren temps en què deien que la lletra amb
sang entra. Però vet aquí que la lletra d’avui és el
disbarat de demà. I la sang no la canvia ningú, ni
amb la vara a la mà.-

122. Diumenge 12/10/08

12 d’octubre:
més papallones que volen

Deia que la mort d’un infant és una papallona que
vola. Ho deia el passat dimarts 29 d’abril, en aque-
sta mateixa columna i en circumstàncies tan tristes
com les que ara tenim al cor. I deia que en volar, l’in-
fant que d’aquí se’n va ens deixa un missatge escrit
al cel. Però no hi ha missatge en aquest món que
pugui consolar una mare que perd un fill. El descon-
sol no té mesura, és un pou fosc i pregon, de
fondària inaccessible; és un patiment impossible
d’entendre, visceral, que tortura, que tenalla el coll
fins a una asfíxia que no arriba mai, i llavors l’asfíxia
es torna un desig, però que no hi arriba, i el pati-
ment no troba final. «Muero porque no muero», es-
crivia santa Teresa d’Àvila fa quatre segles.
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No fa gaire vaig assistir al funeral d’un infant: una
fieta, que havia mort a un incendi, i tenia 9 anys. Hi
eren els companys de classe, i cadascú duia una flor
blanca a la mà, alguns duien també la motxilla.
Caminaven discrets, alguns romanien silenciosos
però el silenci era alhora un crit eloqüent, i d’altres
xerraven amb veu baixa, no sé què deien, tal vegada
comentarien que la mort infantil preserva per sem-
pre més el bo i millor de la infància, que d’aquesta
manera es fa perpètua, i estalvia les complicacions
de l’adolescència i la vida adulta. Tal vegada, sí, tal
vegada, però les paraules i els raonaments, que són
del cervell, no serveixen per consolar el desconsol i
el patiment, que són del cor.

Aquell abril va morir un fiet a un carrer de Maó, ara
acaba de morir una fieta a un carrer de Ferreries. El
missatge que al cel va escriure aquell fiet en volar no
ha estat suficient, i ara una altra papallona torna a
volar, i en volar torna a escriure el mateix missatge
al cel. És el missatge de la prudència, perquè la
prudència és aquí qüestió de vida o mort.

La prudència ha d’estar gravada a foc. És l’obligació
inexcusable que tenen els pares d’ensenyar prudèn-
cia, mesures de prevenció. I és l’obligació que tenen
els fills d’aprendre a viure amb prudència. De res
valdrà ara determinar les culpes del que va passar,
perquè res no li tornarà la vida a la fieta. Ara és mo-
ment d’aprendre i ensenyar: al carrer, els fiets han
d’aprendre a comportar-se com si la resta de les
persones fossin malvades, o incompetents, o es-
túpides.

En aquest context, els polítics aprofiten per estripar-
se les vestidures en públic i presentar-s’hi amb cara
de circumstàncies, i surten a la foto amb actitud de
bon fiet, però ja sabem que això és cartolina, un
paisatge pintat sobre un llençol, escenografia. D’al-
tres autoritats faran les investigacions que pertoquin
per tal de saber exactament què va passar, i per
què, etc. I a tots qui som del carrer ens correspon
aprendre la lliçó.

Encara que dues fietes traspassin el carrer pel pas
peatonal, cosa que és obligatòria, també és cosa
obligatòria que han de mirar aquí i allà per evitar
que ningú, cegat per vés a saber quina mena de sol,
no les passi per sobre, i acabin, una al terra, sense
vida o amb una vida que s’escapa de les mans, i l’al-
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tra amb això que diuen crisi nerviosa. No és qüestió
de drets de pas, sinó una qüestión de supervivèn-
cia, de parar atenció, sempre i sense excuses, en-
cara que hom tingui tots els drets del món. Fiets i
fietes han d’aprendre primer del Manual de Super-
vivència, i després del Manual de Dret.

És necessari que cadascú faci una anàlisi sincera i
de mirada àmplia, i sobre tot desinteressadament,
del que va passar. I ningú, sisplau, es renti les mans
dient que ha estat cosa de no haver fet encara la
variant de Ferreries, perquè aquesta és una actitud
de passar la pilota i eludir la pròpia responsabilitat,
la qual cosa és una irresponsabilitat greu. Tots hi
tenim part de responsabilitat: amb paraules repe-
tides amb saviesa, i sobre tot amb l’exemple, hem
d’ensenyar els fiets que el carrer no és el pati de
casa. I si en presència de fiets, una persona adulta
salta una norma de comportament, sigui norma
legal o de sentit comú, comet un pecat greu perquè
ensenya el mal exemple. I d’aquests individus, cul-
pables de donar mal exemple en públic, n’hi ha
molts al carrer, i avui han saber que en tenen part de
responsabilitat.

Els conductors tenim l’obligació de respectar les
normes de circulació, però aquestes normes no són
suficients per evitar els accidents en què les víctimes
són fiets. Precisament perquè són fiets: persones
imprevisibles, agosarades, arriscades, ingènues,
oblidadisses, apassionades. Però meravellosament
imprescindibles. És amb ells que les normes de com-
portament al carrer tenen una importància vital, i
tothom ha d’ensenyar amb l’exemple. I és aquí on
tothom ha d’assumir la responsabilitat que li per-
toca, que va més enllà de la responsabilitat legal.

Deia també aquell dimarts d’abril que la mort d’un
infant de casa nostra ens recorda la mort de molts
infants de més enllà de les fronteres insulars. Són
infants pobres, inocents, indefensos, però són tan
infants com els que tenim per aquí. Ara, el 12 d’oc-
tubre ens recorda l’inici de la conquesta espanyola
de Amèrica, l’any 1492, amb Cristòbal Colom, que
ha estat sagnant i cruel, i que li va costar la vida a
molts fiets. No els hem d’oblidar perquè també són
papallones que volaren i al cel deixaren un missatge
escrit. Però aquest missatge el van escriure amb
sang, i amb el sudor de l’explotació laboral.-
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123. Diumenge 19/10/08

Epidèmia de boca, mà i peu

Curiosa epidèmia, la que tenim ara a Menorca. És
una malaltia que afecta la boca, les mans i els peus
dels fiets. El pacient té gana però no vol menjar, ja
sigui el pit o el biberó, o el puré de verdures o
fruites, perquè té mal a la boca, on té unes lesions
característiques. Al palmell de les mans i a la planta
dels peus també hi ha unes lesions similars, però de
vegades són tan poques o tan petites que passen
desapercebudes, o simplement no n’hi ha; cosa
semblant passa a les natges. Hi ha casos en què la
malaltia provoca febre i malestar, i casos en què no
molesta gaire. I també hi ha casos en què la malal-
tia no presenta cap símptoma, i ningú no se
n’adona, però igualment són persones contagioses.
Diversos virus Coxsachie provoquen aquesta malal-
tia, encara que també d’altres virus en poden ser re-
sponsables.

La malaltia és curiosa, inofensiva encara que mo-
lesta, i el nom també és curiós: malaltia boca, mà i
peu. No sembla que els savis hagin pensat gaire per
donar-l’hi aquest nom, que amb certa freqüència
figura mal escrit: boca-mà-peu. Està mal escrit
perquè ni en català ni en castellà el guionet sub-
stitueix la coma o la i. Els anglesos són més pru-
dents, i deixen la boca per al final, i posen la mà i el
peu al principi, i en conseqüència a la malaltia li
diuen hand, foot and mouth disease (malaltia mà,
peu i boca).

L’analogia és evident i és forta la temptació de pen-
sar que aquí li diem boca, mà i peu (és a dir, la boca
de primer, i mans i peus de segon) perquè tenim
més tendència a posar en funcionament la boca
abans que les mans i els peus. Cosa ben certa, i fins
i tot fàcil d’observar en l’entorn d’allò que fa refer-
ència a la pediatria illenca. En canvi, aquells, més
flegmàtics, tal vegada en diuen mà, peu i boca (és a
dir, a l’inrevés: mans i peus de primer, i boca de
segon) perquè de primera activen mans i peus, i de-
sprés activen la boca. Cosa curiosa, que busca la re-
flexió, que convida a cercar exemples en les
persones que tenen certes responsabilitats, algunes
de les quals són més amigues de parlar primer i pen-
sar després si en realitat s’hi farà alguna cosa, o si
tot quedarà només en cosa de la boca, tal el que
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passa amb aquesta malaltia que, segons queda dit,
pot afectar només la boca.

Dic que hi ha una epidèmia de la malaltia de la boca,
la mà i el peu, però ara que ho penso no ho puc as-
segurar. Perquè no sé (ni se sap: no hi ha registres
adequats) quants malalts n’hi ha hagut últimament.
Tan sols tinc la sensació que en aquest mes d’oc-
tubre hom ha vist més casos d’aquesta malaltia que
durant l’octubre passat. Però que ningú pensi, sis-
plau, que hi ha molts casos. No, tan sols n’hi ha un
grapat. Però igualment es pot considerar una
epidèmia, encara que les autoritats sanitàries, no sé
si afectades per la malaltia de la boca, amb tota
probabilitat s’apressarien a dir que tranquils, que no
es tracta d’una epidèmia sinó simplement d’un brot
de la malaltia. O d’una passa, i en aquest cas seria
interessant recordar que el diccionari diu que passa
és sinònim d’epidèmia.

Arribats en aquest punt es fa necessari saber què és
una epidèmia, perquè tal vegada hi haurà persones
que relacionen la paraula epidèmia amb una situació
de catàstrofe sanitària puix que, efectivament, la
història és plena d’epidèmies que van constituir
catàstrofes sanitàries. Però no és, ni de lluny, el cas
de la malaltia de la mà, el peu i la boca. El diccionari
general indica que una epidèmia és la situació en
què, en moment i zona geogràfica concrets, una
malaltia afecta un gran nombre de persones. Però
un diccionari més específic, més tècnic, indica que
una epidèmia també és l’aparició de més casos
d’una determinada malaltia, en moment i zona
igualment concrets, dels que sol haver-hi. D’aque-
sta manera, tant és epidèmia la passa de pesta
negra que va afectar Europa durant el final del segle
XIII i principis del XIV, i que li va costar la vida a mil-
ions de persones, com l’aparició d’un grapat de pa-
cients d’una malaltia de la qual no sol haver-hi
casos.

La sida es va descobrir com a conseqüència d’una
epidèmia de tan sols un grapat de casos d’una com-
plicació de la malaltia. Si a Menorca fossin detectats
dos o tres casos de paludisme, cosa força improba-
ble, la situació seria d’epidèmia, encara que només
siguin dos o tres els malalts, i les autoritats san-
itàries haurien de fer alguna cosa per aturar
l’epidèmia (fóra bo de recordar que a Menorca hi
havia paludisme, fa anys, i que fa anys que ja no
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n’hi ha). Per tant, si en aquest octubre hi ha més
casos de la malaltia boca, mà i peu que l’octubre
passat, encara que no ho pugui demostrar amb
xifres absolutes, la situació és d’epidèmia. Però no
passeu pena, perquè la malaltia és tan discreta que
d’aquí a res passarà aquesta epidèmia, si és que no
ha passat quan aquestes línies siguin públiques al
periódic. I tal vegada les autoritats sanitàries ni tan
sols s’hauran adonat que alguna cosa passa a la pe-
diatria, que li afecta la boca, les mans i els peus.-

124. Dilluns 27/10/08

Atendre l’emergència

Octubre inclou el Dia Mundial de l’Alimentació. In-
clou també la petició de Metges sense Fronteres per
als centres d’alimentació que manté a Etiòpia. In-
clou la campanya per promoure la recepta elec-
trònica. I la nova Cartilla de Salut Infantil. Són
emergències, i cal atendre les emergències.

La Conferència de l’Organització de les Nacions
Unides per l’Agricultura i l’Alimentació proclama, des
de 1979, el 16 d’octubre com el Dia Mundial de l’Al-
imentació. L’objectiu és prendre consciència sobre el
problema dels aliments, perquè la majoria de les
persones del món no en tenen prou. Aliments insu-
ficients, o de poca qualitat nutricional, és un prob-
lema greu, una emergència de cada dia, que implica
fam i desnutrició. I pobresa. La pobresa i la desnu-
trició no permeten el desenvolupament físic i
intel·lectual de les persones, que en conseqüència
no permeten el progrés de la comunitat on viuen.
Que llavors s’enfonsa. La manipulació especulativa
del preu internacional dels aliments bàsics i la sub-
venció estatal del aliments són les armes més mod-
ernes per mantenir la pobresa de les persones
pobres (i per mantenir la riquesa de les persones
riques).

Són pobres, efectivament, però no miserables, en-
cara que viuen a la misèria. Perquè els miserables
som nosaltres. Que acceptem com a cosa normal
que hi hagi inversions colossals per superar una
crisi, per salvar un sistema, una forma de viure, una
forma de fer, que manté milers de fiets en la pobresa
i la desnutrició per tal que un grapadet de fiets tin-
guin problemes d’obesitat. I d’això se’n diu misèria.
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Aquest octubre, Metges sense Fronteres ha fet
públic un document que explica per què la falta d’al-
iments de bona qualitat nutricional provoca infec-
cions repetides. I per què aquestes infeccions
agreugen la desnutrició, que si no s’atura a temps
provoca la mort del fiet. Cada dia que passa, per
cada fiet que viu a Menorca, n’hi ha un altre que mor
a causa de les complicacions de la desnutrició. Cada
dia, sense excepció, per cada fiet que continua viu
aquí, un altre fiet mor allà. I d’això se’n diu
emergència, allà; i misèria, aquí. Aquest octubre, la
sanitat pública menorquina té registrats 12.502 fiets
menors de 14 anys: tenen dret a l’assistència
mèdica i d’infermeria, dret a la subvenció parcial
dels medicaments que siguin necessaris per a man-
tenir o recuperar la salut, i dret a la subvención total
de les vacunes i de certs aliments especials. No
tenen dret, però, a la salut.

Entre deu mil i quinze mil fiets moren cada dia a
causa de la desnutrició. Només hi ha una cosa en
comú entre els fiets que avui moriran allà i els que
aquí continuaran vius: no tenen dret a la salut.

La salut infantil no és un dret. La salut infantil és la
conseqüència del dret a l’assistència mèdica i d’in-
fermeria, del dret a disposar de vacunes gratuïtes,
del dret a l’alimentació i a l’escolarització, del dret al
respecte i la consideració de la resta de persones.
Però la salut no és un dret. Tenim dret als instru-
ments que siguin necessaris per a la salut, però no
pas a la salut. La salut infantil no és un dret, sinó un
regal que la minoria de fiets del món rep cada dia.
La majoria dels fiets d’aquí tenen salut perquè són
respectats els seus drets. I els fiets d’allà no tenen
salut perquè els seus drets com a persones no reben
gaire respecte ni consideració. Respectar els drets
d’un fiet és una emergència, i s’ha d’atendre l’e-
mergència. Mireu la pàgina ueb de Metges sense
Fronteres: www.msf.es (el segell que il·lustra aque-
stes línies procedeix de la campanya per recollir fons
per pagar els aliments que distribueixen als vuit cen-
tres d’alimentació que tenen a Etiòpia).

La campanya per promoure la recepta electrònica
entre els usuaris de la sanitat pública i entre els pro-
fessionals de la medicina i la infermeria de Menorca,
és una altra emergència d’octubre, i cal atendre l’e-
mergència. Perquè no hi ha més remei. Llevat que
algú s’alci de la cadira, alci la mà per demanar la pa-
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raula, i alci la veu per indicar que té el dret de saber
abans de fer.

No havia arribat encara l’octubre (el 29 de setem-
bre) quan un periòdic que té més de cent anys de
trajectòria periodística, va publicar un article cen-
surat. L’autor, que és aquest servidor, ja havia pub-
licat 16 articles en aquell periódic. Però el que feia
17 es va publicar força retallat: li faltava la mitat. La
mitat que parlava de la relació que hi ha entre po-
bresa, desnutrició i maniobres especulativas amb el
preu dels aliments bàsics. Tal vegada perquè un dels
directors del periòdic és un productor a gran escala
de cerals, i molt que li convé que augmenti el preu
del cereal, i que ningú no en digui res a casa seva.
Quedi constància. (Són d’altres misèries, i ja he su-
perat les ganes de vomitar.)

A una escala menor, però igual és pecat, la nova
Cartilla de Salut Infantil, que ara surt d’una im-
premta mallorquina, conté textos d’aquest servidor
que també han estat manipulats. Tal vegada perquè
encara no han entès, a l’illa major, que a la menor
també tenim veu. I que la veu és una emergència
que s’ha d’atendre.-

125. Diumenge 02/11/08

Fer l’orni o triar el mal menor

Havia començat a millorar la situació dels bebès
seropositius. Però s’espera que a partir d’ara entri
en una espiral descendent, que serà difícil d’aturar.
Estem avisats, ningú faci l’orni, tots en tenim un part
de responsabilitat. Han estat anys d’esforços per a
un munt de persones generoses i solidàries. I han
estat anys d’ajut econòmic per a un grapat de paï-
sos, fins aquí generosos i solidaris, que ara tanquen
l’aixeta de l’ajuda humanitària amb l’excusa de voler
salvar el propi sistema financer, que presenta ferides
greus a causa d’anys de llibertinatge econòmic.

A punt com estem de les eleccions als Estats Units
d’Amèrica, que desgraciadament assoleixen més
transcendència que no pas mereixen, cal reflexionar
sobre aquesta qüestió del llibertinatge econòmic,
perquè ens modifica les condicions de vida, i perquè
pot condicionar la mort de moltes persones, espe-
cialment fiets. És necessari no fer l’orni.
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Ningú faci l’orni. I si algú vol fer l’orni amb aquesta
expressió, tot dient que no la coneix de res, sàpiga
que el diccionari la defineix com «Fer el desentés» i
il·lustra el significat amb aquesta frase d’exemple:
«No facis l’orni, que ja sé que has estat tu.»

Gestionats els recursos humans i econòmics per
Unicef i l’Organització Mundial de la Salut, entre d’al-
tres, la situació de les embarassades seropositivas i
dels bebès seropostius ha estat en 2007 força millor
que en 2004, perquè van rebre tractament anti-
retroviral (contra el virus de la sida). A les regions
subdesenvolupades del món, és clar. Efectivament,
en 2007, una de cada tres embarassades seroposi-
tives d’Àfrica subsahariana va rebre aquest tracta-
ment per impedir que el virus de la sida passés al
fetus, i nasqués en conseqüència un bebè seroposi-
tiu; en canvi, només una de cada deu va rebre el
mateix tractament en 2004. Dels aproximadament
75.000 bebès seropositius que en 2005 van rebre
tractament per impedir el desenvolupament de la
sida, es va passar a 200.000 en 2007. Aquestes
xifres són eloqüents, parlen d’un milloria evident, i
demostren que les coses són possibles si hi ha prou
voluntat per fer-les. I si hi ha prou doblers, però en
2009 no n’hi haurà prou per continuar aquesta feina,
i les embarassades seropositives es quedaran sense
tractament, i tindràn bebès seropositius. Sense trac-
tament, només la mitat d’aquests bebès arriba a fer
els 2 anys.

El Dia Mundial de l’Alimentació, fa dues setmanes,
ens recordava que el millor aliment per a un bebè
és la llet de mare, i que la pot prendre, com aliment
exclusiu, fins als sis o set mesos. En terres de po-
bresa africana, l’aigua potable és escassa, difícil d’a-
conseguir i difícil de mantenir. En aquest context, el
bebè que pren el pit té més possibilitats d’arribar sa
i fort als sis o set mesos (perquè no haurà necessi-
tat de beure aigua i perquè la llet de mare li passa
defenses), que el bebè alimentat amb llet de biberó,
perquè aquesta llet acabarà preparada, prest o tard,
amb aigua contaminada, la qual cosa provocarà com
a mínim diarrea. I la diarrea és allí una de les causes
principals de mort infantil, i és a més una causa per
mantenir contaminada les aigües de consum. És un
cercle viciós: a més persones amb diarrea en una
regió sense prou aigua potable i sense l’adequada
eliminació de les aigües residuals, més contaminació
de les aigües de consum i més casos de diarrea. En
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conseqüència, tant per a la salut del bebè com per a
la salut de la comunitat, és millor que els bebès s’al-
imentin amb la llet de la mare (que llavors tindrà
menys probabilitats de tornar a quedar-se embaras-
sada).

Però el virus de la sida es pot transmetre mitjançant
l’alimentació al pit. Aquesta possibilitat és baixa o és
alta segons en quin moment evolutiu estigui la sida
de la mare. I aquí està el dilema: s’ha de triar entre
dos mals: assumir el risc de la sida per l’alimentació
al pit o assumir el risc de la diarrea per l’alimentació
amb biberó. És evident que s’ha de triar el mal
menor, i ara mateix, perquè seria una ingenuïtat es-
perar que del cel caigui avui o demà la solució per a
la pobresa i la sida, i embarassades i fiets no es-
peren. Triar el mal menor, sí, però ¿quin és el mal
menor?

La sanitat menorquina també té dilemes sense
resoldre. Hi ha qüestions que van ser-li plantejades
ja fa setmanes, o mesos, i n’hi ha que ja són d’anys.
No ha de fer l’orni. No ha d’esperar que del cel arribi
una solució definitiva perquè tal vegada trigarà
massa, o potser no arribarà mai. I si això no obstant
espera que del cel caiguin solucions, mentrestant cal
solucionar les qüestions mitjançant el procediment
de triar el mal menor. Perquè el mal menor, que aquí
significa triar la solució parcial o transitòria, és força
millor que res. O que el silenci, segons sembla que
és la norma de la casa.

Després de fer estudis i consultes, Unicef i l’Organ-
ització Mundial de la Salut recomanen que les mares
seropositives donin de mamar al seus fills, encara
que hi hagi risc de transmentre el virus de la sida.
Perquè el risc de la diarrea és de perspectives
pitjors. Excepte que tinguin garantida les condicions
higièniques, la qualitat de la llet i la potabilitat de
l’aigua. Tots n’hauríem d’aprendre.-

126. Dilluns 10/11/08

Una finestra a la
tercera Facultat de Medicina

Ara que se’n parla, i la societat demana que Balears
tingui una Facultat de Medicina, heu de saber que
n’hi ha hagut dues. Dues vegades va haver-hi es-
tudis de medicina, a Mallorca, i van desaparèixer a
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causa de la miopia institucional, un antic problema
de visió que, ben mirat, no ha millorat gaire amb les
ulleres que duu posades, tal vegada perquè les
coses són, o no són, segons el color dels vidres de
les ulleres amb les quals hom les vulgui mirar.

La primera vegada: hi havia Facultat de Medicina a
la Universitat Lul·liana de Mallorca, però van tancar-
li definitivament les portes en 1842. La segona veg-
ada ha estat la denominada Unitat Docent de Palma,
que depenia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, i d’això no fa gaire. Si diuen que no hi ha
dues sense tres i que la tercera és la vençuda,
potser és aquesta la gran oportunitat per obrir la
finestra. I ventilar. I que surti l’aire carregat i polsós
per tal que hi entrin aires nous. Perquè les ter-
anyines no són bones: només fan de trampa per
caure-hi, només són per alimentar l’aranya que hi
viu amagada.

Al setembre de 1976, Jaume Martorell i Pons era es-
tudiant de primer de medicina a Palma de Mallorca,
i ja sabia que havia de marxar a Barcelona per con-
tinuar estudiant perquè la Unitat Docent havia de-
cidit prescindir del segon curs de medicina. Sobre la
qüestió va presentar un escrit al Congrés de Metges
de Llengua Catalana d’aquell any. Explicava que la
creació d’una universitat balear era el que demanava
una de les primeres campanyes populars de reinvin-
dicació de la posguerra. Ho demanava una mani-
festació legal, formada per unes 3.000 persones que
van recórrer les avingudes de Palma al juliol del
1976. Un grup d’estudiants demanava, més concre-
tament, la continuïtat dels estudis de medicina, que
havien començat feia tot just un any. Eren els
alumnes de la Unitat Docent de Palma de Mallorca,
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Reunits en
assemblea, els 217 alumnes van presentar un doc-
ument adreçat a l’opinió pública mitjançant el qual
volien que tothom sabés que el primer curs de med-
icina (1975-1976) havia passat amb problemes
greus, tan greus que es podia preveure que no n’hi
hauria un segon curs.

Efectivament, no va haver-hi un segon curs de med-
icina. Els problemes eren sobre tot de professorat,
que no havia estat contractat perquè el degà de la
Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de
Barcelona ni tan sols s’havia assabentat de l’ex-
istència de la Unitat Docent de Palma fins més enllà
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de la meitat del curs, segons ell mateix va re-
conèixer. L’escrit dels alumnes acabava reclamant la
continuïtat dels estudis de medicina, però ja no sota
la tutela de l’Autònoma de Barcelona, que havia
demostrat incompetència, sinó emmarcats dins una
universitat balear. Que només va trigar dos anys:
amb la denominació inicial d’Universitat de Palma de
Mallorca, va començar en 1978 arran de la concen-
tració de les facultats i escoles universitàries que de-
penien de la Universitat de Barcelona i de la
Universitat Autònoma de Barcelona. Des de 1985
rep la denominació de Universitat de les Illes
Balears. Fóra bo de recordar que l’Autònoma de
Barcelona havia començat només deu anys abans,
en 1968, i que ho va fer amb dues facultats, la de
Medicina i la Filosofia i Lletres. I que la Universitat de
Barcelona és força més antiga: va començar en
1401, i ho va fer precisament amb els estudis de
medicina.

La trajectòria de la Universitat Lul·liana de Mallorca
també és bo de recordar-la. Va començar en 1483
com Estudi General Lul·lià, i en 1573 ja tenia estudis
de cirurgia, que llavors era una ciència separada de
la medicina. Com a Universitat Lul·liana de Mallorca
va tenir més rellevància partir de 1673 perquè els
títols que atorgava assoliren més reconeixement. En
1697 ja comptava amb una Facultat de Medicina. I
aquí, fins al 1835 existia la Universitat i Consell Gen-
eral de Menorca, amb seu a Ciutadella, on era la uni-
versitat general, de la qual depenien les universitats
particulars de Maó, Alaior i Es Mercadal, i Castell de
Santa Àgueda. Aquestes universitats es convertiren
en municipis (no eren universitats en el sentit de
casa d’estudis superiors, sinó denominacions ju-
ridiccionals).

Queda vist, per tant, que no és nova la idea de tenir
estudis de medicina a Balears. Ara n’hi ha que diuen
que amb una Facultat de Medicina a Mallorca s’a-
cabaria l’escassetat de metges a Balears, un con-
cepte força qüestionable. I n’hi ha que parlen
d’integrar una Facultat de Medicina en això que de-
nominen Turisme de Salut, un concepte novíssim
que és força més qüestionable que l’anterior.

Tots els metges de Balears vam aprendre medicina
en una altra Comunitat o en un altre país, la qual
cosa implica que Balears es beneficia de profession-
als la formació dels quals no ha pagat. I aquesta
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situació és injusta. Però estic segur que la societat
balear consideraria igualment injusta la idea d’haver
de pagar entre tots una Facultat de Medicina a Mal-
lorca si, com a part del Turisme de Salut, donés
cabuda a alumnes que després faran de metge a
Alemanya, per exemple. És a dir, no crec que Balears
vulgui pagar la formació de metges que després no
facin feina a casa. Però prou que es beneficia des de
fa anys de la situació inversa. És una doble moral, i
cal obrir la finestra per ventilar.-

127. Dilluns 17/11/08

La pensada de una fieta, i la inauguració

Dissabte es va inaugurar la Unitat Bàsica de Salut
des Castell, visca! I fa quatre mesos i mig es va in-
augurar el Centre de Salut Verge del Toro, que si fos
un fiet ara tindria quatre mesos i mig. Si fos un fiet
sa, amb certesa que reaccionaria a la veu humana,
que pararia atenció a la veu maternal, i que respon-
dria amb un somriure si hom li somriu. Faria rial-
lades, i ningú sap de què riu tant, el fiet. Posat de
panxa, s’alçaria recolzant-se amb les mans, i amb
entusiasme miraria el món des d’aquesta nova per-
spectiva. Podria tenir dents, però no és probable.

Hi ha molta variació, de fiet a fiet, quant a l’edat de
sortir les dents. Les primeres solen ser les centrals
de baix, cap als sis mesos, però un fiet de cada cent
ja en té una abans dels quatre mesos, i també un de
cada cent espera fins l’any per tenir-ne la primera.
Després de les dents centrals de baix solen sortir les
de dalt. Els claus solen aparèixer cap a l’any i mig.
Hi ha fiets que tenen els claus de dalt abans que les
dents centrals, la qual cosa els dóna un aspecte
draculoide, vampiresc, temible, però no és bo de
guiar-se per l’aspecte de les persones, perquè és
prou sabut que hi ha dràcules i vampirs que són
bones i bondadoses persones; i que hi ha persones
que semblen bones i bondadoses però que en donar-
los ingènuament confiança treuen els ullals i
demostren que són vampirs.

Clau és una denominació popular. Qui vulgui fardar
de culte, i d’aquests n’hi ha colla, en comptes de
clau pot dir ullal, però ha de parar atenció perquè
mai se sap si una ullada és una mirada profunda,
protagonitzada per ulls interrogatius, o si és una
mossegada que, protagonitzada pels ullals, n’ar-
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renca un tros. També es pot dir caní (o colmillo, en
castellà), però ha de parar atenció perquè si en tin-
gués de llargs i corbats seria un elefant, i el matarien
només per vendre el marfil i fer-ne figuretes per a la
gent rica. O seria un mamut, si a més fossin recar-
golats. Atenció als recargolaments dels recargolats,
sobre tot quan fan de resposta a una petició, perquè
són símptoma d’una negativa amb pretensions
d’elegància.

Si tingués claus prims i punxeguts, amb un canal in-
terior per a la sortida oportuna del verí, seria una
serp, i de les verinoses, i atenció a les serps, que
tenen mala fama però són discretes i fugen tot
d’una, i només fan mal en defensa pròpia. I si no en
tingués cap, d’ullals, o fossin atròfics, qui farda de
culte sería un ós o una rata.

Si el Verge del Toro fos fiet, seria el germà gran de
la Unitat Bàsica de Salut des Castell, que llavors
seria una fieta, la germana petita. Però hi ha tantes
diferències que sembla com si ella hagués heretat
gairebé tot, i el germà gran no hagués heretat
gairebé res. Però tot això és una fantasia perquè no
són fiet i fieta sinó centres de salut, ambulatoris. I a
tots dos, per motius diferents, hi ha fiets i fietes que
esperen, asseguts per evitar el cansament de es-
perar drets, i demanen això que els pertoca. Els fiets
pensen, mentre esperen, i fan unes pensades que
podrien passar desapercebudes per a les persones
que farden de cultes i diuen ullal en comptes de clau
per recargolar el discurs fins l’infinit i deixar les
coses com estan. Aquestes persones han de saber
que el pensament d’un fiet no està escrit amb lletres
sinó que està dibuixat amb símbols. I que cal parar
atenció a la pensada infantil perquè és important:
cal preguntar-se què necessita, amb què somia, què
dibuixa a la sala d’espera, què espera a la sala d’es-
pera o a la porta de l’ambulatori. El dibuix és de na
Kènia Martín Rubió (gràcies, Kènia estimada!), i
parla sense paraules.

Van convidar-me a la inauguració de la Unitat Bàsica
de Salut des Castells, i vaig anar-hi. D’entrada vaig
trobar-me confús perquè a la façana diu que és una
Unitat Sanitària però a la placa commemorativa diu
que és una Unitat Bàsica de Salut. El centre és força
bonic, i estic segur que estarà prou equipat, de per-
sones i de material, i que farà molt de servei a
la comunitat, encara que presenta barreres ar-
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quitectòniques flagrants. I encara que la consulta de
pediatria no té res d’infantil, ni tampoc no en té res
la consulta de la infermera de pediatria. I encara que
no hi ha sala d’espera, ni cadires, ni lavabo per al
fiets. A la cerimònia inaugural havia força més au-
toritats que personal de medicina i infermeria, i als
discursos de rigor va haver-hi més menció, i fins i
tot propaganda, a l’empresa constructura que al per-
sonal que hi farà feines. Són petites coses...

Plovisquejava quan les autoritats van entrar al cen-
tre per inaugurar-lo. Algunes em van saludar amb
prou amabilitat, d’altres només amb el mínim; la
màxima, però, no em va saludar, i encara que em
va passar al costat i vam estar a tocar, i no puc evi-
tar de pensar en allò bíblic que explica que el bon
pastor és aquell que coneix les seves ovelles. Quasi
totes lluïen vestits negres, tret de la màxima. Plovia
quan me n’anava, i jo em mullo.-

128. Divendres 21/11/08

La memòria, o el deure de recordar

Vuit anys tenia quan va marxar d’Alaior. I ara torna
a Menorca amb vuitanta. Va marxar amb la motxilla
plena d’il·lusions i de feines que s’havien de fer. A
les venes tenia una sang poderosa que saltironejava
poruga a causa de la perspectiva d’una vida forçosa-
ment diferent. Fill d’Alaior, nascut al 1928, i fill del
prestigiós cenetista aragonès José Alberola Navarro,
que havia fet de Conseller d’Instrucció del Consell
d’Aragó durant la Revolució. Ara hi torna perquè té
cosa a dir-nos, torna amb la motxilla plena de feines
fetes i de feines que s’han de fer. A les venes encara
li saltironeja una sang poderosa, però no ja poruga,
sinó amb la valentia de les persones que tenen raó.

Arriba Octavi Alberola Suriñach, un grup important
anirà a rebre’l a l’aeroport amb una pancarta. Li
acompanya Ariane Gransac, i tots dos són autors
d’un llibre necessari: El anarquismo español y la ac-
ción revolucionaria (1961-1974), que es va publicar
a París, en 1975. Octavi serà a Menorca, que és casa
seva, per presentar un altre llibre, del qual és autor
junt amb Félix Villagrasa Hernández, un historiador
de Barcelona, un altre autor prolífic de textos que
s’entossudeixen a rescatar la memòria, de l’oblit; i la
història recent, dels intents per oblidar-la.
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Miedo a la memoria, vet aquí el títol del llibre d’Oc-
tavi Alberola i Félix Villagrasa. Vol donar-nos notícia
sobre la necessitat de recuperar la memòria històrica
per tal de rehabilitar les víctimes d’aquella època
fosca, que encara demana explicacions, en què la
repressió franquista volia controlar la vida amb la
mort, la raó amb la violència de la boca tancada. No
ha estat només cosa de persones adultes: molts
fiets van haver de marxar amb urgència, migracions
per salvar la vida, hi havia organitzacions que mi-
raven de protegir la infància espanyola en perill, i
famílies que feien marxar els fills per tal de salvar-
los. N’hi ha hagut que van tornar a casa, alguns no
van trobar ni casa ni família. N’hi ha hagut que no
volien tornar: tenien por de la memòria; d’altres no
podien tornar: tenien por de la realitat. I n’hi ha
hagut que van trobar una altra guerra en les terres
d’acollida, van lluitar per defensar-la, i van morir a
causa del fred o de les bales de la Segona Guerra
Mundial, a Stalingrad, per ejemple. Sobre les
penúries d’aquells fiets de les guerres locals, pro-
poso llegir el llibre Los niños republicanos, de Ed-
uardo Pons Prades; la foto de la coberta il·lustra
aquestes línies.

No és bo d’oblidar, cal recordar-se’n. És necessari
recordar, ara serenament, ara amb perspectiva i
amb tranquil·litat. Cal saber amb exactitud què va
passar, cal conèixer els fets amb precisió. I perdonar.
Però és igualment necessari donar-li a cadascú el
lloc que li pertoca en la història. Que ningú es quedi
amb una glòria que mai va tenir perquè mai va
guanyar, ni ningú no es quedi sense el reconeixe-
ment que va guanyar-se. D’aquells fiets, ningú no
quedi avui sense saber qui ha estat el seu pare, què
va fer, per què el van afussellar, on són les despulles,
on n’és el record. I perdonar, que no és oblidar. I lla-
vors aquest capítol terrible es podrà tancar.

Plena va la història, sobre tot la contemporània, dels
intents amb què els poderosos van voler controlar la
memòria col·lectiva. Aquí i allà, ara i ahir, poderosos
sense escrúpols miren d’establir què ha de recordar
la comunitat i què ha d’oblidar segons convingui als
seus propis interessos, siguin polítics o econòmics
(si no són ja una mateixa massa d’ingredients im-
possibles de separar). Espanya no n’és una excep-
ció. Mitjançant la Llei 52/2007, de 26 de setembre,
«por la que se reconocen y amplían derechos, y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron
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persecución o violencia durante la Guerra Civil y la
Dictadura», hom busca de donar-li a cadascú el lloc
que li pertoca en la història. Però vet aquí que aque-
sta llei ha resultat una normativa anèmica, dèbil,
sense prou forces, poc més que protocolària, que no
satisfà gairebé ningú. El llibre d’Octavi Alberola
aprofundeix en aquesta qüestió i busca d’explicar
per què aquesta llei, si és tan necessària, ha trigat
tant de temps; i per què acaba en poca cosa. Per
què hi va haver tantes posicions diferents, i tant
oposades, a l’hora d’escriure cada punt del text de la
llei, i per què al cap i a la fi el resultat fa una oloreta
suspitosa. 

A Ciutadella, la presentació del llibre d’Octavi Al-
berola i Félix Villagrasa es farà avui divendres, 21 de
novembre, a la llibreria La Torre de Papel (Camí de
Maó, 46), a les 8 de capvespre. Demà, a la mateixa
hora, la presentació serà a l’Ajuntament d’Alaior. El
llibre ens el presenten Miquel Àngel Limón i Luis Ca-
marero. Octavi Alberola en comentarà els aspectes
més rellevants, i tot d’una voldrà obrir un debat en-
riquidor entre tots que hi siguin presents. Cadascú hi
tindrà l’oportunitat de dir en veu alta allò que fins
ara callava.-

129. Dilluns 01/12/08

Equilibris desequilibrats

Perdre l’equilibri implica caiguda. O com a mínim im-
plica una desestabilització perillosa de la posició que,
d’aquesta manera, queda en evidència: no tenia
prou fonaments sòlids. En aquest cas hi ha el risc
que les pedres de Menorca, que sí són fonaments
sòlids, hagin de fer allò que les bones paraules van
negar. La situació podria considerar-se comprensi-
ble si es recorda que ningú neix prou equilibrat. I
que l’equilibri no és cosa fàcil d’aconseguir: un fiet
necessita mesos d’evolució i moltes pràctiques
abans d’assolir la solvència mínima que li cal per
sortir-se’n, i caminar. Però tot i això caurà força ve-
gades abans que es pugi dir que ja sap caminar. I
l’espècie humana va haver d’evolucionar durant molt
de temps per passar de la posició quadrúpeda a la
postura bípeda, és a dir, per equilibrar-se sobre
bases petites.

Quant a la postura, l’equilibri resulta d’un conjunt de
contraccions musculars, coordinades i seqüenciades
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d’una manera admirable i gairebé inconscient. Són
contraccions mínimes i involuntàries, encara que la
voluntat hi pot influir fins a un cert punt; són con-
traccions automàtiques que actuen amb rapidesa i
eficàcia per corregir els moviments que tendeixen a
desestabilitzar la postura del cos. Aquestes contrac-
cions musculars són la resposta a les ordres que,
mitjançant els nervis i substàncies transmissores,
unes estructures nervioses, altament especialitzades
i autònomes, ubicades a l’interior del crani, emeten
de manera casi constant. Aquestes estructures
nervioses reben informació relativa a la posició del
cos i als canvis de postura que en tot moment es van
produint. Després de processar aquesta informació a
una velocitat extraordinària, emeten les ordres
nervioses que siguin necessàries per mantenir l’e-
quilibri mitjançant les oportunes contraccions mus-
culars. I aquesta informació procedeix d’uns
receptores, de sensibilitat exquisida, ubicats a les
oïdes.

En d’altres paraules: en tot moment els receptors de
les oïdes capten tridimensionalment la postura de la
persona, i tot d’una n’informen a les estructures
nervioses ubicades al crani. I aquestes estructures
emeten amb igual rapidesa les ordres que fan con-
traure els músculs que s’encarreguen de mantenir
l’equilibri i la postura. Tot plegat és un mecanisme
casi perfecte de vigilància i respostes adequades que
comença a les orelles i termina amb els moviments
de correcció que siguin necessaris. Exactament a
l‘inrevés que alguns mecanismes de gestió sanitària,
que hom no sap on comencen ni quines són les sub-
stàncies transmissores. Ni tampoc no se sap per què
acaben com acaben perquè, tot plegat, l’equilibri no
és encara la tònica general. Com a mínim quant a la
infància.

Tal vegada és un problema en les orelles, la qual
cosa seria fàcil de solucionar, ja sigui amb crides
més fortes o, millor, fent les consultes que perto-
quen. Perquè no sembla que sigui problema de
nervis o substàncies transmissores, que n’hi ha
prou; ni de músculs que esperen les ordres opor-
tunes, perquè també n’hi ha suficients. El desequi-
libri és evident: hi ha un desequilibri quant a la
distribució de les forces pediàtriques en torns de
matí i capvespre a tots els ambulatoris de Menorca.
Les forces pediàtriques presenten desequilibris
també quant al volum de les necessitats que han
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d’assumir, tant si hom les mira en conjunt com si
hom les mira segons el nombre de visites per jor-
nada. Igualment desequilibrat (i aquí el desequilibri
és més perillós perquè hi ha risc de caiguda) està
l’equilibri entre les necessitat de la població i les
forces pediàtriques d’hospital.

A més a més, hi ha petits desequilibris per aquí i per
allà, per fortuna més aviat transitoris i d’importàn-
cia menor. Vet aquí el darrer exemple: l’última edi-
ció de la Cartilla de Salut Infantil, que reben tots els
fiets que naixen a les Illes Balears, és una versió
corregida de l’anterior (que vés a saber per què es
deia Cartilla de Salud Infantil, en castellà). Per al
procés de correcció van convidar bona part de la
força pediàtrica balear, però fins on puc saber n’hi
ha hagut pocs que van acceptar el convit. Ha estat
un procés desequilibrat i protagonitzat sobre tot per
la pèrdua de temps i per una certa tossudesa per
mantenir el que hi ha i evitar per tant els canvis. En-
trada la Cartilla a impremta a corre-cuita perquè el
temps ja no donava per més, hom va veure que la
versió definitiva tenia tantes errades com la versió
original, i va demanar la maqueta informàtica per
continuar les correccions, però ja de cara a la pròx-
ima edició. La resposta va trigar cosa d’un mes, i
amb una excusa pueril van dir que no, que res d’en-
tregar feina per fer feina, que aquestes coses no es
poden entregar. Hom va quedar amb la boca oberta,
el llàpis a la mà, i la gola tancada amb un nus. Quedi
constància que l’autor de les correccions conserva
els drets de propietat intel·lectual dels textos nous.
I que el desequilibri més perillós es produeix quan
una persona rep més vegades un no que un sí: el
risc de caiguda és imminent... Ai, Carmeta,
Carmeta, no sé què farem amb tu!

130. Dilluns 08/12/08

Fills d’una immaculada concepció

A Menorca hi ha un bon nombre de fiets de sang
brasilera: siguin benvinguts. Perquè tot fiet és
benvingut a Menorca, perquè tot fiet és fill d’una im-
maculada concepció. Perquè tota concepció és im-
maculada, és a dir, no té cap taca, no té cap màcula,
i d’aquí la paraula immaculada. Tot fiet és per tant
immaculat: en nàixer no presenta cap màcula, cap
taca, cap etiqueta, i òbviament aquí no faig referèn-
cia a les màcules o taques que, físiques i evidents,
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presenten alguns fiets al naixement. El Dia de la Im-
maculada Concepció és un moment oportú per re-
flexionar sobre la condició immaculada de tot fiet.

Aquesta condició immaculada de naixença és el que
fa que tots els fiets siguin iguals i tinguin els
mateixos drets. Encara que el Día Universal de la In-
fància, el 20 de novembre, va passar gairebé de-
sapercebut per als mitjants de comunicació de
Menorca. I encara que, segons recorda el Comitè de
Menorca d’Unicef en un document del 2008 adreçat
al públic infantil, Estats Units no reconeix oficialment
els drets dels infants que es troben recollits a la Con-
venció sobre els Drets de l’Infant, de 1989. El Dia
de la Infància també va passar desapercebut per a
la salut pública de Menorca, que té l’obligació de
tenir cura de tots els fiets que hi vulguin viure;
aquesta indiferència envers el Día de la Infància con-
trasta amb l’entendridor interès que va manifestar
envers el Día Mundial de la Sida, que va motivar més
fotos, més declaracions, més propaganda i més
despesa.

I ha estat gràcies a una mare brasilera, també im-
maculada perquè el sexe que necessita la concepció
no és una màcula en l’historial d’una persona, que
vaig tenir accés a un document de Brasil que equival
a la nostra Cartilla de Salut Infantil. És el Cartao da
Criança, la tapa del qual il·lustra aquestes línies. És
un document extraordinari, una cosa ben feta, sen-
zilla i pràctica, que registra el creixement i les vac-
unes del fiet, que explica el desenvolupament amb
dibuixos i textos d’eloqüència comprensible per
tothom. I que en dir que «Cada criança tem un jeito
própio de se desenvolver» promou la individualitat
de tot fiet, la condició d’ésser únic i irrepetible. Efec-
tivament: tot fiet té un estil propi per desenvolupar-
se, i s’ha de respectar. Felicitacions, Brasil.

El dibuix de la tapa del Cartao sembla que mira de
cua d’ull la dèria futbolística dels brasilers. El trobo
força interessant, encara que està impregnat d’un
cert esperit sexista i només reflecteix la fesonomia
pròpia dels fiets de pell clara; deixa de banda, per
tant, totes les fietes, i tots els fiets brasilers de pell
bruna. Hi ha un cavallet, i vet aquí que em fa recor-
dar el cavall de llenya que va viure un grapat d’anys
a la sala d’espera de pediatria de l’ambulatori de
Canal Salat, en aquells temps en què un cavall per
jugar tenia tanta importància com la quadratura dels
números de la gestió del centre.
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Del cavallet de Canal Salat, me’n van dir que tal ve-
gada ja era adolescent perquè feia més de deu anys,
potser dotze i fins i tot catorze anys que feia de cav-
allet per als fiets de la sala d’espera. Quina cosa més
senzilla i més engrescadora. I mai va sortir al diari
per fer declaracions sobre la condició equina o sobre
la necessitat de transmetre, a través de la joguina,
també als fiets malalts, la cultura del cavall, que
forma una part inseparable de Menorca, i de Ciu-
tadella en particular.

Van dir-me’n que un dia el van trobar malalt, al cav-
allet, però encara hi era, a la sala d’espera, tot es-
perant poder fer de cavallet per a un fiet. Però ja no
podia fer-ne. I el van dur al metge dels cavalls de
llenya. I el va visitar, i amb serra i martell, amb cola
de fuster, li va tornar la salut i l’alegria, i llavors va
tornar a la sala d’espera. Va tornar a la vida del bal-
anceig dels cavalls que tenen sang de fusta. Quan el
vaig conèixer era un cavall immaculat però alhora
ple de les taques de les sabates i els mocs dels
genets que hi van viure aventures tot esperant la
tenebrosa blancor de la bata del metge de pediatria.
Però el cavall, ai, un dia tristíssim, va desaparèixer.

La sala d’espera va quedar buida, plena de fiets que
es preguntaven on és, mama, el cavall. No sé, fill, tal
vegada s’ha romput una pota. Vaig preguntar per
aquí i per allà, on és el cavallet. Ningú no en tenia
notícia certa, la hipòtesi més sòlida sobre la de-
saparició de l’equí apuntava al fet que l’havien reti-
rat, no se sap per quin motiu, i que estava guardat,
tancat amb clau. El temps va passar i el cavall no
tornava, no sé si ha tornat, no sé si tornarà.

Igualment espera també la sala d’espera de pedia-
tria de l’ambulatori de Dalt Sant Joan, buida de cav-
alls i plena d’esperes que esperen, i sembla que mira
de cua d’ull la dèria pintaire que ara els ha agafat,
que ho pinten tot de coloraines que busquen d’am-
agar una condició que ja fa temps que no és pre-
cisament immaculada. D’aquí a poc el centre serà
un batibull, tal vegada un aquelarre, de liles i vio-
letes, morats d’intensitat diversa, blancs i verds.
Potser és la ràbia d’una criança que no troba el cav-
allet que ha perdut, potser és la mala consciència
per saber que només és un rentat de cara.-
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131. Dilluns 15/12/08

Ofegar-se en dilluns, cremar-se en dilluns

Mitjanit i cinc minuts del dilluns 3 de desembre. Per
estalviar diners, la fàbrica havia desactivat tots els
sistemes de seguretat, i ningú es va adonar que la
temperatura augmentava perillosament a una de les
cisternes. Va haver-hi una explosió. I de la cisterna
es van escapar quaranta-dues tones d’isocianat de
metil, que és un gas tòxic, i es va formar un núvul
gegantí. Feia calor, havia venteta, les finestres eren
obertes, el núvul es va desplaçar en direcció al con-
junt de barraques que hi havia al costat de la
fàbrica, on vivien milers de persones, pobres i igno-
rants. El núvul tòxic en va matar moltes, els fiets
van morir més ràpidament. No se sap del cert
quantes persones van morir aquella matinada de
1984: van identificar fins a setze mil cadàvers, però
el càlcul indica que va haver-hi prop de trenta mil.

N’hi va haver que van morir sense despertar. La ma-
joria, però, va tenir temps d’adonar-se que respirava
un aire que no deixava respirar. El tòxic provoca
paràlisi de la respiració, la persona mor ofegada
perquè no pot respirar, triga uns minuts en ofegar-
se, els fiets moren més ràpid, són més fràgils. Els
responsables de la fàbrica van negar-se a informar
de quin tòxic es tractava, i a l’hospital no sabien per
tant si hi havia un antídot. El doctor Deepak Gandhé
estava de guàrdia quan van començar a arribar-hi
els primers intoxicats, i morien tot d’una, a la sala
d’espera, a la sala d’urgències, als passadissos. Hi
va haver pares que duien en braços el fill, però en
arribar el fill ja era mort, i després morien ells
mateixos amb el fill als braços.

Van haver de cavar fosses comunes per als morts
musulmans i van haver de fer incineracions comu-
nitàries per als hindús. Els responsables de la
fàbrica, de negligència homicida, encara no han
estat jutjats, i ja fa 24 anys de la tragèdia, i prote-
gits per un laberint de la justícia nord-americana
continuen entossudits en no admetre la respons-
abilitat sobre aquests fets. Aquests són els fets de
Bhopal, a l’Índia, tothom els ha de recordar quan
s’apropa el Nadal. Dels que hi van sobreviure, molts
en van quedar cecs o amb dificultats greus de visió
a causa de la capacitat càustica del tòxic, que crema
els ulls.
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La fàbrica era propietat de la Union Carbide Corpo-
ration, una multinacional que la Dow Chemical va
comprar en 2001 per convertir-se d’aquesta manera
en la companyia química més gran del món. Serà
difícil imaginar que aquells pobres i desgraciats de
Bhopal puguin aconseguir alguna cosa d’una multi-
nacional de mides colossals i poder desmesurat,
entre d’altres motius perquè els responsables de la
fàbrica d’aquell moment són persones que d’ençà de
llavors es troben, oficialment, en domicili de-
sconegut. Les ruïnes oxidades de la fàbrica, però,
encara són a Bhopal, són un recordatori perquè
ningú se n’oblidi, perquè l’oprobi no s’ha d’oblidar.

Fabricava un insecticida denominat Sevin, que es
comercialitzava amb molt d’èxit a Llatinoamèrica des
de feia anys, i encara s’hi ven, i encara li fan propa-
ganda. El prospecte de l’envàs que es ven a Xile, per
exemple, diu que Sevin és «un insecticida moder-
adamente peligroso» per a les persones, però les
autoritats nord-americanes el consideren força tòxic,
i carcinògen, és a dir, amb capacitat per produir
càncer. Sevin és un invent nord-americà: el van sin-
tetitzar a Nova York, un grup d’especialistes que
feien feines per a la Union Carbide Corp.

La tragèdia d’Hiroshima també va ser en dilluns: a
les vuit i quart del matí del 6 d’agost de 1945, la
bomba que va deixar caure un avió nord-americà va
provocar primer una llum intensíssima, mai vista
abans per l’ull humà, i de seguida es va generar una
onada de calor tan intensa, tan mortífera i tan de-
structora que en cosa de segons va cremar tota per-
sona, animal o cosa que hi havia en vuit quilòmetres
a la rodona. De manera gairebé instantània, unes
vuitanta mil persones van morir carbonitzades per
l’onada de calor. Quatre dies més tard, una segona
bomba atòmica carbonitzava quaranta mil persones
a Nagasaki. Quatre dies més tard, vençut per la de-
scomunal violència nord-americana, Japó es va
rendir. Moltes més persones moririen, o quedarien
amb seqüeles imposssibles de corregir, després d’Hi-
roshima, després de Nagasaki i després de Bhopal.

En aquest context, resultaria irrespectuós i despro-
porcionat de manera insultant apuntar que a
Menorca hi haurà professionals de la salut que es
trobaran ofegats el dilluns que precedix el Nadal i el
dilluns que el segueix. Perquè descobriran que, amb
maquiavèl·lica discreció, precisament després de un
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grapat de dies sense servei a l’assistència primària,
la institució oficial de salut permet que no hi sigui
tothom fent les visites que la comunitat necessita i
a les quals té dret, perquè, vet aquí la gràcia, n’hi
haurà agraciats que seran tranquil·lament a casa. I
ofegar-se en dilluns, prou demostrat que està, és
causa justificada per cremar-se, i llavors considerar
la frescor de destins diferents. Tan de bo aquest
Nadal dugui als professionals de la salut de Menorca
un paquet d’estímuls en comptes de la tradicional
panera d’entrebancs i desensisos.-

132. Dilluns 22/12/08

Una increïble història de Nadal

Escolteu el que va passar: un Pare Noel es va de-
spenjar per la finestra i va entrar a una de les con-
sultes de pediatria del Centre de Salut Dalt Sant
Joan, a Maó, fa cosa de quinze dies, i s’hi va quedar.
Sembla que hi va entrar de matinada, tal vegada
perquè tenia fred o gana, o perquè plovia, o perquè
tenia tos i mocs, o mal de panxa. Tal vegada perquè
volia veure vés a saber què, el fet és que encara hi
és, agafat d’una corda que penja del sostre. I mira
els fiets que hi entren amb cara de Pare Noel, blanca
la barba, vestit de vermell i blanc, negres les botes,
i verd el sac que duu a l’esquena. El barret, de forma
cònica, també és vermell i té un bolla blanca a la
punta.

Les autoritats sanitàries van iniciar de seguida una
investigació per esbrinar com és que el Pare Noel
havia aconseguit d’entrar-hi si s’havien pres força
mesures de prevenció, dissuasòries. Per despistar-
lo, per tal que pensi que no és encara temps de
Nadal, van evitar tot vermell nadalec al Centre, cap
verd o blanc nadalenc va entrar-hi. Ningú va muntar
cap arbre de Nadal, ni cap pessebre s’hi va instal·lar.
En entrar-hi, ningú diria que és temps de Nadal: no
hi ha cap signe o símptoma nadalenc al Centre. Però
el Pare Noel se’n va adonar igualment, que és temps
de Nadal, i va entrar-hi per aquell finestrò alt que té
la consulta que, ho recordareu, abans era un arxiu.

Amb el mateix objectiu dissuasori, per tal d’evitar
que el Pare Noel i suposo que també el públic en
general es pensin que aquests són temps d’alegria
nadalenca, van repintar bona part del Centre. Sota
una bona capa de pintura es van amagar gairebé
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tots els verds d’esperança que predominaven al Cen-
tre i els van substituir pels morats, violetes i liles que
són propis de la Quaresma, que és un temps peni-
tencial, de penediment. Ningú sap, però, de quin
pecat ens hem de penedir i a causa del qual hem de
fer penitència. El procés de repintura penitencial, ara
aturat en fase inconclusa però força avançada, es va
potenciar amb la instal·lació d’uns panells morats
per recobrir la part baixa de les parets dels pas-
sadissos i aconseguir que una persona, en caminar
entre morats, no tingui sensació de Nadal sinó de
Quaresma, i no tingui en conseqüència l’alegria
nadalenca sinó la tristor quaresmal. Al Centre de
Salut Verge del Toro, curiosament, hi són els
mateixos panells, una mica més alts, i no són allí
morats sinó de color butà.

De les investigacions oficials no se’n sap res, segons
es costum, però de les investigacions extraoficials se
n’ha sabut cosa d’importància insospitada. Mit-
jançant el procediment de reunir el contingut del
somnis dels infants que van veure, sorpresos, el
Pare Noel agafat de la corda a la consulta de pedia-
tria, i d’interpretar-los amb sentit comú i esperit sol-
idari, hom va concloure que el Pare Noel, cada
vespre, en arribar la quietud nocturna i trobar-se en
solitud, es despenja de la corda i baixa.

Baixa, i s’endinsa en la foscor del Centre fosc i soli-
tari, i camina pel passadissos morats. Segons alguns
somnis, aprofita per fer un bon pixo i després menja
pa amb mortadel·la; segons d’altres, recull els plors
que els fiets deixen a les consultes de pediatria. Però
tots els somnis coincideixen en afirmar que el Pare
Noel és calb, no té cabells. Efectivament, els fiets
van veure en somnis que el Pare Noel, de seguida
de baixar de la corda, es lleva els guants i la xa-
queta, i després el barret, i en treure’s el barret van
descobrir la calvície del Pare Noel. Fet tan increïble
va obligar a investigar més acuradament els somnis
infantils, i vet aquí que de resultes d’aquestes in-
vestigacions oníriques es va saber que el Pare Noel
és calb perquè fa quimioteràpia contra el càncer, i
per aquest motiu no té cabells.

A l’Associació no tenien notícia de la calvície del Pare
Noel, però no van manifestar sorpresa. I van recor-
dar-nos que a Menorca hi ha fiets que no tenen ca-
bells: els han perdut a causa de la quimioteràpia que
reben perquè tenen càncer, i que aquest fet terrible
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fa que estiguin més a prop del Pare Noel que la resta
de fiets. A poc a poc, una minoria d’aquests fiets
partiran per acompanyar el Pare Noel, i li acompan-
yaran per sempre més, i per sempre més en faran
d’ajudants, i repartiran regals per a tots els fiets, fins
i tot per aquells els pares dels quals consideren que
no s’han portat prou bé. La majoria dels fiets calbs,
en canvi, es quedaran per aquí però hauran de
recordar tota la vida que la vida és un regal extrao-
dinari que van estar a punt de perdre. I que hauran
d’ensenyar a tothom que la salut és el millor regal.

Estic segur que l’Associació de Pares de Nins amb
Càncer de Balears (www.aspanob.com) ens desitja a
tots un Bon Nadal, amb salut. Fan una feina
necessària, i necessiten col·laboració: truqueu-los
(T. 971 733 473) i oferiu-vos. Estic segur que em
perdonaran el fet d’haver-los agafat el dibuix, prou
eloquent, que il·lustra aquestes línies nadalenques.
Dissabte, dia 20 de desembre, ha estat el Dia Na-
cional del Fiet amb Càncer. I per aquest motiu, en
aquest Nadal tothom és calb, com a mínim per saber
què és això de ser infant i tenir càncer.-

133. Dilluns 29/12/08

Balanç amb ales de la pediatria de 2008

Escric al vaixell. Des d’aquí veig que Menorca és pe-
tita i menuda, filla menor d’una mar menor, i la puc
agafar amb la mà. L’agafo, i amb molta cura la deixo
al palmell de la meva mà, i la miro. Ja no és petita,
si és a la mar del meu palmell: aquí és una pedra
viva que reclama això que li correspon. Té la cua al-
tiva i arrodonida, però no la pot alçar. El cap li cau
força, fins més avall que la cua. I manté la boca en-
treoberta, que és un tall profund, un bec. Ara que la
miro ben mirada, Menorca és un colom que vola en
un cel d’aigües blaves.

Li puc reconèixer les formes: un extrem fa de cap i
s’abaixa per buscar la forma aerodinàmica, l’altre fa
de cua propulsora. L’esquena és superior i dibuixa
una línia convexa en la qual veig les puntes succes-
sives i ordenades de les vèrtebres. El ventre, inferior,
és còncau, ficat endins, tal vegada pel record de
fams passades. Menorca sembla un colom que està
volant amb el vent en contra. Però no li trobo les
ales... ¿on tens, Menorca, les ales?
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Criatura... ¿no t’adones que sense ales no pots
volar?, ¿no saps que sense ales ni tan sols pots alçar
el vol?, ¿no t’imagines que sense ales series un rèp-
til, o un rosegador, o una tortuga, o una formiga, o
quelcom incapaç de veure més que el poc que s’hi
veu des de l’altura mínima del nivell del mar?
Menorca no em respon, però igualment jo espero re-
sposta. I llavors aprofito l’oportunitat i li faig una
altra pregunta: ¿què has fet de la pediatria durant el
2008? Però ara no espero resposta perquè ja en
tinc: la pediatria menorquina, sense ales, no ha
pogut alçar el vol en 2008.

El balanç de pediatria del 2008 resulta acceptable i
fins i tot positiu si es mira sense gaires pretensions,
és a dir, sense ales. Efectivament, s’ha assolit l’ob-
jectiu bàsic d’oferir atenció mèdica a tots els fiets de
Menorca. Però aquest objectiu és avui inacceptable
perquè és insuficient, encara que podria omplir de
paraules boniques el discurs buit i oportunista.

Vet aquí una desena d’exemples per demostrar la in-
suficiència de la pediatria: 1. Hi ha diferències quant
a les hores d’atenció en pediatria que ofereixen els
ambulatoris: n’hi ha que fan més hores i que n’hi ha
que fan menys. 2. També hi ha diferències quant a
la durada prevista d’una visita de pediatria segons
les agendes oficials: hi ha visites de 30 minuts i n’hi
ha de tan sols cinc. 3. Hi ha diferències quant a les
recomanacions d’alimentació infantil. 4. Hi ha difer-
ències quant a quines vacunes ha de rebre un fiet a
Menorca i en quin moment de la seva vida les ha de
rebre.

5. Aquest any no s’ha fet la prevenció contra la bron-
quiolitis per als menors de 2 anys amb antecedent
de prematuresa o de malaltia cardíaca o pulmonar
important. 6. L’entrada d’un bebè al sistema resulta
tan burocràtica que amb freqüència hi ha fiets que
no poden rebre una visita de pediatria fins al mes
d’edat. 7. Hi ha pediatres que tenen assignada una
població de poc més 800 fiets i n’hi ha que gairebé
tenen 1.500 (la mitjana de l’illa és de 1.137 fiets de
fins a 13 anys per pediatre).

8. Durant el 2008 les autoritats sanitàries van sep-
arar, a Maó, l’atenció de l’embarassada de l’atenció
del fill: la primera va quedar al Centre de Salut
Verge del Toro (que no té pediatre en la realitat, en-
cara que administrativament sí que en té un), en ho-
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rari reduït, i la segona ha quedat a Dalt Sant Joan.
És interessant recordar que la ciència mèdica va
haver de rodar molt, i durant molts anys, per unir
mare i fill en un mateix concepte, basat en què mare
i fill són una mateixa unitat biològica.

9. La pediatria tampoc no alça el vol a l’Hospital
Mateu Orfila: de quatre pediatres que hi havia, en
van quedar dos en 2008. Dels que van partir, la pe-
diatra havia anunciat que partiria si no es modificava
l’ofegant entorn en què es trobava: l’entorn no es va
modificar, la pediatra va partir. El pediatra que va
marxar hi torna d’aquí a poc.

10. La Institució no va desenvolupar cap activitat
científica o formativa per a metges i infermeres de
pediatria. I no ha donat resposta a les propostes que
va rebre per tal de millorar l’atenció de pediatria i
d’infermeria pediàtrica, ni tampoc no va donar re-
sposta a una proposta de formació en l’entorn de la
seu menorquina de la Universitat de les Illes Balears.
I tampoc no va donar resposta a la qüestió si s’han
de vacunar els fiets amb Prevenar, segons indica la
Societat Espanyola de Pediatria, o si per contra no
cal vacunar-los, segons indica al Ministeri de Salut i
Consum.

Ara, ben mirat, el balanç de la pediatria en 2008 re-
sulta negatiu. Perquè moltes decisions es prenen
sense consulta i sense ales. Perquè falten respostes.
I perquè en comptes d’estimular-los, per optimitzar
els professionals de medicina i d’infermeria infantil
que té Menorca, que n’hi ha prou i que són prou
bons, encara s’escolta una excusa pueril: «Ningú vol
venir, què vols que hi faci.» El problema no és tant
que ningú volgui venir, sinó que volen marxar (i de
fet marxen) els que hi són, la qual cosa és gravís-
sima. I això es deu a l’esperit de falta d’ales de les
persones que haurien d’organitzar el vol. Que
tingueu un bon vol, i pau, en 2009, fiets i d’altres
persones amb ales.-
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