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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Cómo puede entenderse que la mayoría de la población israelí esté a favor de la invasión de Gaza?

Espacio vital
Juanjo de laAsunción

ara saber el por qué de la guerra,
hay que conocer el origen del con-
flicto. Si lo estudiamos, sabremos

cómo se constituyo el Estado de Israel. Sa-
bremos de la necesidad de lebensraum
(espacio vital) reclamado por los judíos. Y
de su actitud invasora y colonizadora pa-
ra ello. Y sabremos, también, de la erró-
nea, tímida e ineficaz respuesta árabe.
Constituida ahora en un «sálvese quien
pueda». Los judíos ya no volverán a ser
los débiles de la película. Tienen mucho
dinero para ello.

Herencia
Joan Guasp

s algo ancestral. Desde el principio de
los tiempos ha habido conflictos en
aquella zona del planeta. Tan sólo te-

nemos que releer el Antiguo Testamento. En
él se suceden los enfrentamientos, las bata-
llas y las guerras; los asentamientos en tierra
ajena, entre padres e hijos, entre hermanos,
entre miembros del mismo clan y de la mis-
ma religión. Da escalofríos. Se ve que eso se
lleva en la sangre, en los genes. Nosotros no
podemos entenderlo. Se trata de una «enfer-
medad hereditaria» que debemos intentar
erradicar entre todos.

Estancamiento mental
Joan Ferrer Miserol

l pueblo israelí, mayoritariamen-
te, está a favor de la violencia por
encima de la convivencia porque

Israel, desde que existe, ha actuado así y
así se lo han tolerado las potencias occi-
dentales. Esto hace que su población,
como sus dirigentes y acólitos, estén
fuera de la evolución del resto de la hu-
manidad. Es el mismo caso de la Iglesia
católica, que hace dos mil años que no
evoluciona y en cambio la población
mundial ha dado un salto cualitativo
sustancial.

Sense SantAntoni
issabte passat no
vaig anar a celebrar
el Sant Antoni a

Ciutadella. He cercat en la
memòria i, tret dels anys
de mili a Madrid, no he
trobat cap altra falta d’as-
sistència. Crec que igual-

ment em podran donar el certificat de bo-
na conducta nacional. Ha estat un Sant
Antoni diferent. Des de feia 25 anys, amb
els companys del Col·lectiu Folklòric de
Ciutadella muntàvem una paradeta al cos-
tat dels dàtils i les taronges i presentàvem
la novetat del dia. Des de fa 30 anys (es
compleixen enguany), per Sant Antoni
trèiem un qua-
dern de folklore
nou. No és que
enguany no hi
hagi una nove-
tat que s’afegei-
xi a la llarga llis-
ta (88 ja) de tí-
tols; hi és, i
bona. Es tracta d’un treball de Miquel Àn-
gel Casasnovas sobre la Ciutadella de des-
prés dels turcs. Han estat circumstàncies
diverses que ens han obligat a faltar a la
cita. I ho he enyorat un poc. La veritat és
que els darrers anys s’ha trastocat l’espai
cultural del mercat popular. La presència
dels venedors ambulants, la majoria vin-
guts de Mallorca per fer el negoci, a la
Contramurada crea un element nou que
treu protagonisme simbòlic al mercat tra-
dicional. Les festes formen part de la su-
perestructura (dit en termes marxistes)
d’un poble, el ritme de la seva evolució no
te res a veure amb el ritme de canvi en la
societat, els canvis que s’hi produeixen
són imperceptibles d’un any a un altre,
però hi són i, a la llarga, afecten a la
pròpia naturalesa de la festa.
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� María Teresa Fernández de
la Vega, vicepresidenta
primera del Gobierno: «Los
jueces conocen mejor que
nadie sus obligaciones».

� Pedro Solbes,
vicepresidente económico:

«España se enfrentará en
2009 a los momentos más
difíciles de la crisis».

� Mariano Rajoy, presidente
del PP: «El Gobierno es una
verdadera máquina de
gastar el dinero de los

contribuyentes».

� Esperanza Aguirre,
presidenta de la Comunidad
de Madrid: «La
recuperación económica
llegará cuando Zapatero
pierda su empleo».

Superar sordesa, i la rubéola
omentava la set-
mana passada
que un fiet sord
de naixement (i
mut en con-

seqüència) pot aprendre a
comunicar-se mitjançant la
pròpia parla i la lectura dels

llavis, o mitjançant el llenguatge dels signes.
Són sistemes efectius, i més efectius encara si
són combinats segons les circumstàncies del
moment. Ara em pregunto com és que un fiet
pot néixer sord, avui que la ciència sembla tan
espavilada. Una part de la resposta és a la
rubèola, també coneguda com a xarampió ale-
many.

La rubèola no és una malaltia exclusiva del
públic infantil; també por afectar persones
adultes. En general és inofensiva per a infants
i per adults, encara que hi ha la possibilitat de
complicacions importants. Per al fetus, però,
la rubèola és força perillosa perquè pot deixar
seqüeles greus per a tota la vida. Sortosament,
segons informació procedent de l’Organitza-
ció Mundial de la Salut, a través de l’Oficina
Panamericana de la Salut, aquesta malaltia
està pròxima a desaparèixer de l’Amèrica del
Sur. I ara s’hi troben en l’embranzida final: se-
gurament aconseguiran d’eradicar-la de Su-
damèrica.

Amb un lema força eloqüent («Vacunate si
sos macho») i que arriba fàcilment fins la fibra
masclista que és prou evident en la població
argentina, Argentina completa aquest mes de
gener una campanya massiva de vacunació
contra la rubèola. Després de vacunar (o reva-
cunar, segons el cas) a totes les persones de se-
xe femení que es troben en edat reproductiva,
ara és el torn dels homes de 16 a 39 anys. Els
menors de 16 anys, masculins i femenins, van
rebre la vacuna quan eren infants. En escriure
aquestes línies, més del 85% de la població
diana ja ha rebut la vacuna: enhorabona, ar-
gentins! L’objectiu és evitar la rubèola fins al
punt d’eradicar-la; volen, més exactament,
evitar la rubèola congènita.

La síndrome de rubèola congènita es pre-
senta en el fetus si la mare agafa la malaltia
durant les primeres 20 setmanes de gestació o
durant les setmanes anteriors a quedar-se em-
barassada. El fiet pot néixer amb sordesa, que
és irreversible; amb ceguesa, amb malforma-
cions al cor, o amb una combinació d’aquests
problemes, als quals cal afegir dificultats im-
portants per al desenvolupament intel·lectual
i del control dels moviments musculars. I
més: l’afectació del fetus pot ser tan intensa
que provoqui un abortament o el naixement

d’un fiet mort. La possibilitat que el fetus tin-
gui sort i no resulti gaire afectat és força peti-
ta. La vacuna és efectiva per evitar la malaltia
si s’administra de manera preventiva, igual
que totes les vacunes, i no té cap efecte quan
la malaltia o tan sols el contagi són fets decla-
rats. Per contra, si la malaltia afecta la mare
durant la segona meitat de la gestació, la pos-
sibilitat d’afectar el fetus és mínima o tal vega-
da nul·la. L’última epidèmia de rubèola ha es-
tat la de 1964-1965, durant la qual van néixer
més de vint mil fiets amb defectes congènits,
es van registrar almenys deu mil avortaments
i van nàixer nombrosos fiets sense vida.

La vacunació contra la rubèola és, per tant,
cosa necessària. Però encara hi ha fiets a Me-
norca que no la reben perquè els pares no vo-
len que la sanitat pública i gratuïta les hi ad-

ministri. Són pares que estimen els fills, inten-
sament, igual d’intensament que els pares que
sí vacunen els fills. Però són egoïstes. Són
egoïstes perquè s’aprofiten del fet que la ma-
joria de fiets estan vacunats i, per tant, la pos-
sibilitat que tenen els fills d’agafar la rubèola
és força petita perquè el contagi és força im-
probable, i ho és gràcies al sentit comú de la
resta de pares, que sí vacunen. Han de saber
que el risc de la vacuna és infinitament més
petit que el perill de la malaltia, per a un fiet
en concret i per al conjunt de la comunitat.
Aquesta forma d’egoisme no contribueix a la
desaparició d’una malaltia; ben al contrari,
contribueix al fet que el virus continuï rodant
en el si de la població. Tan de bo aquests pares
s’ho tornin a pensar, ara que l’oportunitat és
bona, i no ho hagin de fer d’aquí un temps,
quan s’adonin que el nét és sord de naixe-
ment a causa d’una rubèola contagiada per
una persona adulta, en una filla no vacunada
de petita, mut el fiet en conseqüència.

Menorca controla l’audició de tot fiet que
neix a l’Hospital Mateu Orfila, sense excepció,
tot seguint una normativa balear de saviesa
màxima. L’objectiu és descartar la hipoacúsia
(és a dir, la disminució de la capacitat auditi-
va), és detectar el problema d’audició el més
prest possible. Enhorabona, menorquins!
Aquest programa de detecció de la hipoacúsia
és barat i important. Per saber com és d’im-
portant, cal considerar que la possibilitat de
diagnosticar hipoacúsia en un fiet que acaba
de nàixer és força més alta que la possibilitat
de diagnosticar-li alguna de les tres malalties
que hom mira de descartar amb la prova co-
neguda com del taló (que sovint es fa a la mà).
La Comunitat de Madrid, per exemple, no té
cap programa de detecció d’hipoacúsia en
fiets petits. La il·lustració d’aquest comentari
és una microfotografia de l’interior de la oïda.
I encara que les comparacions no són sempre
oportunes i positives, en aquest punt la salut
preventiva de Menorca supera la madrilenya:
enhorabona, menorquins!

(*) Metge

C
Jorge Bello (*)

Món i memòria


