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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Es ‘normal’ que una compañía eléctrica como Endesa esté en manos de una empresa pública italiana?

Orgullo
Emilio Lubrín

a privatización total de una empresa
se sabe cómo empieza, pero nunca
cómo acaba. Desde la decisión del

Gobierno de Aznar de dejar Endesa sin
participación estatal, la eléctrica estaba a
merced del mercado. Chirría que una em-
presa privada española pase a manos de
una empresa extranjera que sí tiene parti-
cipación pública. Puede que a los del «an-
tes alemana que catalana», le haya tocado
el orgullo patrio, pero las privatizaciones
tiene eso, que nunca se sabe cómo acaban
en un mercado supranacional.

¡Entre todos lamataron...!
José Pipó Jaldo

unca habíamos presenciado un
despropósito público tan colosal
en tamaño y resultados. Si lo que

se pretendía era un gigante energético,
¿por qué no se hizo al revés? La torpeza
política permitió que las ambiciones per-
sonales, la desmesura en el pago de favo-
res políticos, entregaran una multinacional
española, sin más contrapartida que faci-
litar la salida del enredo a sus autores que
siguen en el candelero sin el menor rubor.
Eso sí, con plusvalías de 1.700m para el
coadyuvante amigo.

Aprender italiano
Antonio Verd Noguera

ormal, lo que se dice normal, no lo
es. Aunque «normal»… en este con-
texto, significa deseable o bueno.

La energía, eléctrica y de otro orden, es
esencial, básica, para la vida. Pues tenemos
vida si tenemos energía. Y nos sentimos vi-
vos si tenemos conciencia de nuestra propia
energía. Tecnológicamente ocurre algo pare-
cido. Por eso, cuanto más próxima esté la
decisión sobre la energía, mejor. Ahora de-
beremos aprender italiano. Menos mal que
es de nuestra familia lingüística. Podría ha-
ber sido peor.
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Barack
Obama.

� Antonio Basagoiti,
candidato del PP a
lehendakari: «Pueden ser
cuatro años históricos en
los que avanzar hacia la
libertad».

� Juan José Ibarretxe,

candidato del PNV a
lehendakari: «Como me
solía decir mi abuelo: ‘¡Qué
bien se está en casa!’» .

� Barack Obama, presidente
de Estados Unidos: «Sé que
los grupos de presión se

preparan para luchar. Yo
también» .

� Josep Guardiola,
entrenador del F.C.
Barcelona (de las críticas a
sus jugadores): «A mí no
me vais a convencer».

La fractura a causa del cava
rimer aniversa-
ri del Barcelo-
na-Madrid, tren
d’alta velocitat,
divendres 20 de

febrer. Poc després de
sortir de l’estació de
Sants i quan el tacòmetre

indicava que anàvem a 250 quilòmetres
per hora, ens van convidar una copa de
cava, petita la copa, efervescent el ca-
va. Tot d’una, i ja a gairebé 300 per ho-
ra, el mínim balanceig del tren i la
quietud interior, i el silenci, van fer-me
pensar coses (quines coses!), tal vegada
a causa de les efervescències del cava.

Pensava si hi ha alguna relació entre
l’AVE (sigles d’alta velocitat espanyo-
la) i la infància. Segur que n’hi ha algu-
na, em deia, i per trobar-la em vaig
deixar anar sense control pels misterio-
sos passadissos del pensament, tan so-
vint difícils d’entendre. Pensava, i pen-
sant vaig adonar-me que d’aquí a poc
ja no en direm ‘AVE’, escrit amb majús-
cules segons la normativa del Govern
Balear en tractar-se d’unes sigles, sinó
‘ave’, escrit amb minúscules com a con-
seqüència de les sigles haver-se conver-
tit en paraula, tal el que va passar amb
mots com ara radar (abans RADAR, de
‘radio detection and ranging’), amb
làser (abans LASER, de ‘light amplifi-
cation by stimulated emission of radia-
tion’), o amb sida (abans SIDA).

‘Ave’, però, no és paraula en català:
cal traduir-la per ‘au’. D’aquesta mane-
ra, la paraula ‘au’ no faria referència
tan sols a un animal amb ales i a un
tren que sembla volar de tan ràpid que
va, sinó que també faria referència a
l’expressió (au!) que fan servir molts de
fiets menorquins per expressar dolor o
molèstia. I vet aquí que he trobat la re-
lació que hi ha entre el tren d’alta velo-
citat i la infància de Menorca.

Vaig quedar-me endormiscat, la
consciència una mica aquí, una mica
allà. Però ja estava dins dels complicats
passadissos del pensament, i en con-
seqüència (o com a conseqüència de la
copeta de cava) vaig continuar pensant
unes coses que del cert no sé ara si són
cosa de la realitat o dels somnis. El cert
és va venir-me al cap el Diccionari En-
ciclopèdic de Medicina, de l’Acadèmia
de Ciències Mèdiques de Catalunya i
Balears, que té 1.729 pàgines; a la 649
explica que una fractura de canya ver-
da (en castellà es diu ‘en tallo verde’)
és un «tipus de fractura incompleta
que s’observa en individus joves, co-
rrentment infants de tres a deu anys,
produïda per flexió; es caracteritza per
l’encorbament de l’os, que queda angu-
lat, i per l’existència en la seva convexi-
tat d’una fractura incompleta transver-
sal que interessa la cortical; pel cantó
còncau la cortical queda en flexió, però
no fracturada; també és anomenada
fractura de branca verda». També és
habitual dir-li fractura en tija verda,
però aquesta denominació no figura al
Diccionari.

L’experiència ensenya, continuava
pensant, que de vegades aquesta frac-
tura és difícil de diagnosticar perquè
no provoca gaires símptomes, i són
símptomes propis de la infància, dife-
rents dels que seria lògic esperar si es
tractés d’un pacient adult. El llibre
Diagnóstico radiológico en pediatría,
escrit pel professor John Caffey, té 1618
pàgines; a la 1106 diu que «las fractu-
ras que resultan invisibles o escasa-
mente visibles en las radiografías obte-
nidas inmediatamente después del
traumatismo pueden revelar más ade-
lante un callo opaco que asegura el
diagnóstico de la fractura previa». La
dificultat per al diagnòstic d’aquesta
mena de fractura es potencia si al cen-

tre no hi és el personal que fa la trau-
matologia, o el personal que fa la pe-
diatria, o el personal que fa la radiolo-
gia. Òbviament.

Volaven aquests pensaments mentre
el tren semblava volar a causa de la ve-

locitat de 300 per hora, o a causa de la
famosa copeta de cava, no ho sé. El que
sí sé és que llavors vaig recordar que
l’ambulatori de Dalt Sant Joan no té
servei de radiologia en horari de
capvespre, encara que té la infraestruc-
tura necessària. I pensava que hom
s’acostuma, perquè no hi ha més remei,
a fer la feina amb el que té i amb el que
no té. I pensava que tal vegada l’usuari
hauria de saber quines són les limita-
cions del centre al qual sol·licita aten-
ció, i quin és el centre més adequat per
a cada circumstància.

El tren es va aturar i vaig despertar
del tot: havíem arribat a l’estació
d’Atocha, al centre de Madrid, i m’ha-
via d’espavilar. I mentre travessava el
carrer en direcció al Centre d’Art Reina
Sofia, al costat del qual és el Col·legi de
Metges de Madrid, final de trajecte, en-
cara vaig tenir esma per pensar més co-
ses, sense saber (au!) si aquests pensa-
ments són producte de la velocitat, o
del cava, o de la condició llunyana. O
d’una forma incorrecta i perillosa de
queixar-se, que fa molt de mal a la so-
cietat, perquè no construeix, sino que
destrueix. Desacreditar la persona o la
institució que em podria salvar la vida,
o la de la meva filla, no és precisament
una bona manera per aprendre de
l’error, i millorar en conseqüència. Rec-
tificar és de savis. Al cap i a la fi, penso
que no ha estat més que una rabiola.

(*) Metge
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Jorge Bello (*)

L’ambulatorideDaltSant
Joannotéalcapvespreservei
deradiologia.Uns’acostuma,
perquénohihamésremei,a
ferfeinaambelqueté»‘


