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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Cómo es posible que estén igual de contentos el Gobierno y los objetores con la sentencia del Supremo sobre la
asignatura Educación para la Ciudadanía?

Tratado de urbanidad
Neus Canyelles

l Gobierno estará contento porque se
ha fallado a favor de su asignatura fa-
vorita. Los objetores, porque el Supre-

mo prohíbe el adoctrinamiento y porque sa-
ben que nadie les quita el derecho a educar
moralmente a sus hijos. Yo propondría, en lu-
gar de esta EpC, que se volviera a repasar, co-
mo en tiempos de mi madre, aquel tratado de
Urbanidad. A mí me encanta, con las viñetas
donde salen «la niña bien educada», tan lim-
pia, modosa y guapa, y «la niña mal educa-
da», un verdadero desastre.

xx
Joan Ferrer Miserol

l gobierno se alegra porque ve que se-
gún el máximo órgano judicial una
asignatura que promueve la tolerancia

y la aceptación de los contrarios está dentro de
la ley. Los objetores, porque su cinismo no tie-
ne límites y pretenden ver por todas partes
resquicios para que su intolerancia sea admiti-
da. No ven que su mundo está putrefacto, que
son una vergüenza para sus coetáneos. Debe-
ríamos silenciarlos al máximo porque recuer-
dan situaciones anteriores que no pueden ha-
cer otra cosa que avergonzarnos.

Cinismo
José María Carbonero

lgo tienen que decir ahora los que
han estado años atizando al gobierno
con un amplio abanico de insultos y

amenazas, cuando en realidad pretendían se-
guir adoctrinando a todos sin trabas, aña-
diendo capas oscuras al velo que esta asigna-
tura pretende levantar para que entre aire y
luz en tan viciado ambiente. Están que tri-
nan, pero van a tragar: les va el negocio en
ello. Deben pensar que ya vendrán tiempos
mejores y seguro que será así, pero no para
ellos.

AEE

Diario
de

Citas

Mª Dolores
de Cospedal.

� José Luis Rodríguez
Zapatero, presidente del
Gobierno: «No consiento
que se intimide a jueces,
fiscales ni policías».

� Mariano Rajoy, presidente
del PP: «Lo que tiene que

hacer Zapatero es
garantizar su
imparcialidad» .

� María Dolores de Cospedal,
secretaria general del PP:
Lo más importante que
tenemos después de

nuestra vida es la libertad» .

� Juan José Ibarretxe,
lehendakari (durante una
fiesta de disfraces, de ‘Mr.
Spock’: «Tenemos la misión
de defender la galaxia
vasca» .

De cesàries i musaranyes
ixò de fer una
cesària és cosa
molt antiga.
L’èxit, però, és

cosa d’ara. Continuo el te-
ma de la setmana passada.
La possibilitat de sortir-ne
viu era força baixa en

temps de la llei cesària, però avui aquesta
possibilitat és força alta, encara que cap
sistema sanitari ni cap equip de professio-
nals pot garantir els bons resultats d’una
cesària, ni de cap altre procediment
mèdic. Però molts estarem d’acord en
pensar que la petita possibilitat d’un mal
resultat no és prou argument per deixar
de fer allò que és necessari. Si realment és
necessari, no fer-lo és més arriscat que
fer-lo.

Quedar-se a casa pensant en les musa-
ranyes és més perillós que sortir al carrer
a buscar musaranyes, si fossin ne-
cessàries. L’autoritat sanitària ha de vetlar
perquè hi hagi tot el que calgui per fer
allò que és necessari, de tal manera que la
possibilitat de bons resultats sigui la més
alta possible. Però que no doni garanties
de res perquè en medicina només es po-
den garantir els mitjans, i no pas els resul-
tats. I que no diguin que allò és una mu-
saranya si encara no l’han vista: només
pot dir que és musaranya qui la tingui a
la mà, i en medicina això és cosa d’un
metge, el forense, i d’una especialitat
mèdica, l’anatomia patològica. I de ningú
més.

Gai Juli Cèsar (Cayo Julio César, en cas-
tellà), militar, historiador i dictador romà,
va morir assassinat el 15 de març de l’any
44 aC. Segons es diu, va nàixer per
cesària. I no és que la cesària es digui
cesària en honor de Juli Cèsar (per això
de cèsar, cesària), sinó que Juli es diu
Cèsar perquè va nàixer per cesària, una
operació que en la seva època era prou
coneguda. Perquè la llei cesària (’lex cesa-
rea’) és romana, i és de l’any 710 o 715 aC,

i Juli Cèsar va nàixer el 12
de juliol l’any 100 aC, fill
de Gai Cèsar i d’Aurèlia
Cotta, de la noble família
Júlia. Aquesta llei indicava
obrir l’abdomen de l’em-
barassada que moria sense
haver parit per extreure-li
el fetus i intentar salvar-lo,
i prohibia enterrar la mare
sense haber-li llevat el fe-
tus.

Diuen, però, que a
Aurèlia Cotta li van obrir
l’abdomen en vida i que
va viure un temps després
de l’operació: no m’ho
crec. Sembla que la parau-
la cesària procedeix d’un
verb del llatí vulgar, ‘cae-
do’, que vol dir tallar, ferir,
donar un cop. No hi ha
més paraules mèdiques
amb aquesta arrel.

Fonamentada sobre tot
amb l’argument poderós
del sentit comú, la idea
d’intentar salvar el fill tot
obrint l’abdomen de l’em-
barassada que moria
pròxima a parir va traves-
sar segles, cultures i fron-
teres. Que s’havia d’actuar ràpidament ho
remarca el portuguès Rodrigo de Castro,
al segle XVI. Al seu llibre ‘Scholium’,
apunta que els metges han de saber que
el fetus no pot sobreviure gaire estona a
la matriu de la mare morta, que cal tallar
per extreure el fetus de seguida que la
mare exhala l’últim suspir.

El 7 d’agost de 1749, el rey Carles de
les dues Sicílies (després Carles III d’Es-
panya) va promulgar una normativa que
obligava a extreure el fetus mitjançant
cesària a totes les dones que morien du-
rant la gestació. Indicava que cap familiar
s’havia d’oposar, sota pena de arrest i

multa, i que cap clergue podia permetre
l’enterrament d’una embarassada si
abans ni li havien llevat el fetus.

Suposo que amb aquestes cesàries
postmortem, molts fiets hauran vist la
llum meravillosa de la vida quan ja pen-
saven que estaven condemnats a morir
dins la mare; n’hi hauria, segurament,
que quedarien amb seqüeles greus i irre-
versibles. Però també suposo que de la
majoria de cesàries n’extreurien un fetus
mort. Perquè la sang ja no circula en el
cos mort de la mare, i no arriba per tant a
la placenta per tal de donar-li oxigen a la
sang del fetus, que sense aquest oxigen

no pot viure més que uns minuts. Cal re-
cordar que la sang de la mare no es barre-
ja amb la sang del fetus durant la gesta-
ció.

S’ha d’observar que l’objectiu d’aques-
tes antigues normatives sobre l’obligació
de treure-li el fetus a l’embarassada que
moria sense haver parit, o que moria du-
rant el part, era la possibilitat desespera-
da de salvar almenys el fill. Amb això,
l’autoritat mirava de garantir els mitjans,

volia assegurar-se que les coses es farien,
i que es farien de la manera que llavors
era la millor manera de fer-les. Òbvia-
ment que no podia garantir cap resultat,
però com a mínim garantia l’intent d’ob-
tenir un bon resultat. Adequat als temps
d’ara, aquest concepte conserva vigència:
les coses s’han de fer de la millor manera
que es pugui, amb el millor material que
hi hagi en aquell moment; i les ha de fer
la persona més capacitada, l’equip més
capacitat i amb més experiència que hi
hagi en aquell moment. D’aquesta mane-
ra s’assoliran les possibilitats més altes
d’obtenir un bon resultat. I d’això es trac-
ta, més és impossible.

Ningú es quedi a casa pensant en les
musaranyes: cal sortir al carrer i veure
què hi ha a Menorca i què no hi ha. I què
funciona com cal, i què no. Ningú demani
la lluna, perquè ningú l’hi donarà. Fóra
millor demanar que les coses quotidianes
es facin millor, i assumir el risc petit, però
real, d’una fatalitat.
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L’autoritat sanitària ha
de vetlar de tal manera
que la possibilitat de
bons resultats sigui la
més alta possible‘


