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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Irán mejor las cosas en el mundo tras asumir Obama la presidencia de Estados Unidos?

El amigo americano
Juanjo de laAsunción

i tenemos que afirmar que con
Obama las cosas irán mejor, po-
niendo como referencia a Bush,

pues lo haremos. Diferente será que
afirmemos que las expectativas abiertas
por Obama, en la mayoría de sus ciuda-
danos y de los europeos, se cumplirán.
Creo que no. La esperanza más razona-
ble estará en su política interior: en lo
social; medio ambiente; sanidad; educa-
ción. Hacer de los EEUU una nación
menos neoliberal, y un poco socialde-
mócrata. En política exterior espero más
de lo mismo. Acaso con matices.

Carpe díem
Pep Santos

bama no tiene la solución
para todos los problemas
aunque los estadounidenses

así lo quieran. Lo importante de
Obama no es que sea negro, es que
es pluricultural en un país donde no
abunda. Es la gran oportunidad de
las minorías oprimidas, no por ser
malos sino por ser distintos. La crísis
no la solucionará él solo sin Europa.
Guantánamo no lo cerrará él solo sin
Europa. Pero Europa, por fín, tiene
un aliado para acabar con el bushis-
mo demencial.

Negra esperanza blanca
Vicente Enguídanos

l pueblo americano sólo ha inicia-
do el proceso de catarsis necesario
para responder a la crisis financie-

ra, el descrédito social, la amenaza te-
rrorista o los riesgos de la globalización
y el multilateralismo. El nuevo Presi-
dente llega con un pan bajo el brazo, pe-
ro también necesita pescar peces y mul-
tiplicarlos para que sus aturdidos paisa-
nos recuperen la confianza y recuerden
que hay seres vivos al otro lado del
Atlántico. Sólo entonces sabremos si
sus prioridades pueden ser los que ilu-
sionan hoy al resto del mundo.

EOS

Víctor i la resta de salvatges
uan el van
caçar definiti-
vament tenia
12 o 13 anys,
caminava re-
colzant mans

i peus a terra, no parlava,
semblava sord, estava
brut, tota l’estona volia

escapar-se: era un salvatge. Prim, de no-
més uns 130 cm d’alçada, tenia la cara
marcada per la verola i per d’altres cica-
trius, petites, i una més grossa li traves-
sava el coll. Anava nu, i va costar de fer-
li acceptar alguna roba per amagar la se-
va nuesa puberal. Ja se sabia que anava
pel bosc. Uns llenyataires el capturaren
en 1798 i l’exposaren a la plaça del po-
ble, però prest els pobladors es cansaren
d’aquell fiet brut i mut, i se n’oblidaren,
i ell aprofità un descuit i se n’escapà.
L’any següent, el dia 25 de juliol, el van
agafar uns caçadors i van donar-li un
tracte més digne, però igualment se’n va
escapar. I el caçaren per fi el 8 de gener
de 1800, a primera hora del matí, quan
segurament encara era fosc, a una zona
boscosa d’Aveyron, sud de França. Per
aquesta raó geogràfica el van anomenar
el fiet salvatge d’Aveyron. La notícia
que havia estat capturat un fiet salvatge
es va estendre ràpidament pel país.

Uns científics el van voler observar de
prop per emetre un dictamen diagnòs-
tic: el van observar, el fiet mossegava
quan el molestaven. I després de sis me-
sos d’inútils observacions i converses
quasi científiques, Lucien Bonaparte,
germà de Napoleó i llavors ministre de
l’Interior, va ordenar de traslladar-lo a
París. La diligència va sortir d’Aveyron
el 20 de juliol i va arribar 18 dies des-

prés; al salvatge li acompanyaven el seu
guardià, que era jardiner, i un clergue. A
París el van observar especialistes reco-
neguts, que inútilment van intentar de
comunicar-s’hi d’alguna manera, i va
fracassar en conseqüència tot intent
d’educar-lo. En vistes del fracàs, els set-
ciències de l’època van concloure que el
fiet era irrecuperable perquè era un idio-
ta congènit, sord de naixement i mut en
conseqüència, i no havia cap més alter-
nativa que tancar-lo per sempre més en
una institució, on hauria d’amuntegar-
se, brut i pudent, i sense gaires aten-
cions, amb un conjunt heterogeni de
persones que es creien sense prou
intel·ligència. S’ha de recordar que lla-
vors els metges consideraven que havia
quatre tipus de malaltia mental: la ma-
nia, la melanconia, la demència i la idio-
tesa (per tant, considerar que el fiet sal-
vatge d’Aveyron era un idiota no impli-
caba res de despectiu sinó un diagnòstic
mèdic).

No obstant el diagnòstic dels setcièn-
cies, un metge jove i inexpert, Jean-Marc
Itard, conegut a Menorca a través
d’aquestes línies, va voler la tasca d’in-
tentar, un cop més, de comunicar-se
amb el salvatge per tal d’oferir-li alguna
educació. Feia un any que el fiet salvat-
ge era el tema de conversa de tot París, i
llavors el doctor Itard li va donar un
nom: Víctor.

Va dedicar-li un seguit d’anys amb es-
forços pacients i enginyosos, i va de-
mostrar que Víctor no era sord, que te-
nia una certa capacitat intel·lectual, so-
bre tot d’imitació i orientada
especialment a satisfer les necessitats, en
particular de menjar. Va demostrar que
tenia sentiments, que podia demanar

allò que volia, i que sabia agrair-lo; i va
demostrar també que podia educar-lo
fins al punt de passejar pel carrer, con-
viure amb d’altres persones i menjar en
públic, sempre acompanyat. Això no
obstant, els setciències que l’havia consi-
derat un idiota irrecuperable no van
canviar de parer, però almenys van es-
talviar-li el manicomi. Víctor va quedar

a càrrec de la senyora de fer feines
d’Itard, que li tenia força estimació.

Mai es va saber res dels pares de Víc-
tor, ni com (ni quan) es va perdre o el
van abandonar, ni com és que havia so-
breviscut al bosc, sol i sense roba, ni
més menjar que el del bosc. Ni es va sa-
ber mai si el van abandonar al bosc per-
què era idiota o si va tornar-se idiota
com a conseqüència de l’abandona-
ment. La pel·lícula que recrea la vida de
Víctor termina amb un final feliç: al cap
d’un temps torna al bosc per recuperar
la seva llibertat. Però en realitat va mo-
rir a casa d’aquella senyora, prop de 30
anys després. Durant els últims anys,
l’estat de Víctor indicava sense dubtes
que a poc a poc s’havien perdut gairebé
tots els progressos que amb tanta pa-
ciència s’havien assolit.

Ja no hi ha salvatges d’aquesta mena.
Però hi ha l’atac israelí a Gaza, que va
constar-li la vida a més de 400 fiets i que
maquiavèl·licament es va desenvolupar
d’una manera salvatge durant el temps
de transició entre Bush i Obama, per tal
que cap dels dos es trobés en situació
d’haver de prendre partit: Bush perquè
ja marxava i Obama perquè encara no
hi era (efectivament, cap dels dos va fer-
hi gaire cosa). I que acaba, quina casua-
litat, poc abans d’Obama pujar a la pre-
sidència, per tal que tot quedés ben po-
lit i sense taques molestes. Molta cosa
s’ha dit sobre la cruel indiferència d’Eu-
ropa (que inclou Espanya) i d’Estats
Units en relació a l’atac israelí. Jo també
he volgut manifestar-me, i ho faig en
contra de tota violència, sempre a favor
de la infància. I més concretament, con-
tra la indifèrencia, que es una malaltia
encara més terrible que la idiotesa.

Q
Jorge
Bello
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Fidel
Castro.

� Valeriano Gómez, ex
secretario general del
Empleo: «La velocidad de la
crisis es importante».

� José Julio Rodríguez,
secretario de Estado Mayor
de la Defensa: «El esmoquin

de la ministra Chacón el día
de la Pascua Militar me
pareció correcto. Creo que
iba muy elegante».

� Fidel Castro, ex jefe de
Estado cubano: «He tenido
el raro privilegio de

observar los
acontecimientos durante
tanto tiempo. Espero no
disfrutar de tal privilegio
dentro de cuatro años,
cuando el primer período
presidencial de Obama
haya concluido».


