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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Era necesario detener al director insular de Carreteras para que prestase
declaración?

Mirar al dedo
FerranAguiló

a volvemos a la estupidez del
que prefiere mirar a la Justicia
que descubrir aquello que ella

apunta con su dedo. Lo pertinente sería
hacer la pregunta al supuestamente veja-
do y averiguar si, con tanta información
como decía tener su líder, Miquel Nadal,
no la utilizó para destruir pruebas o para
tejer coartadas. Ya que, puestos a creer
en las declaraciones sobre la utilización
torticera de la Justicia por parte de sus
socios de gobierno, lo increible sería lo
contrario.

Intocables
Emilio Lubrín

uando la policía detiene a un alto car-
go político es frecuente que dirigentes
del partido al que pertenece y adláte-

res ideológicos critiquen la forma sin entrar
en el fondo de los indicios que provocan la
detención. Intocables. Si un celador y un in-
geniero fueron detenidos por el ‘caso Carre-
teras’, parece obvio que igualmente podían
detener al director insular, también funcio-
nario público. Por cierto, en libertad, pero
con cargos por corrupción. Y que se sepa na-
die ha presentado denuncia por detención
ilegal.

Una amenaza a todos
Antonio Verd Noguera

i lo que se quería era solicitarle
que prestara declaración, aunque
fuera como imputado, como ocu-

rre cada día en numerosos casos, bastaba
se le citara de comparecencia a tal efec-
to. En modo alguno, pienso, era necesa-
rio detenerle. Con mayor razón si quien
le cita sabe que, por ser quien es, será
noticia… Lo que le producirá un daño
irreparable y, sin embargo, muy fácil de
evitar. Cuidado con la carnaza, porque
una injusticia a uno es una amenaza a to-
dos.

Socorrim
d’esperances

iumenge dia 22-
3-2009. Article
de Joan Pons

Alzina: Ciutadella o la
gran pira de cremar
batlles. Article very in-
teressant. Dóna què
pensar aquest paper

dominical. He retallat l’article i l’he ar-
xivat dins la carpeta groga. Gairebé hi
estic d’acord en la seva totalitat. Ens
ha sortit en Pons Alzina més antro-
pològic i, tal volta, més desconegut i
ens ha deixat unes peuades contem-
porànies que tenen la seva transcen-
dencia analítica. Uns dies després, An-
dreu Bosch Mesquida ha contestat po-
sant l’èmfasi en desterrar el
pessimisme i fonamentar oportunitats
a l’esperança. Hom hauria de tenir el
dret a no tenir esperança... Les espe-
rances forçades i les eperances invol-
gudes provoquen una reacció contra-
dictòria en el personal, sobretot, quan
són senzillament esperances de caire
polític i no tenen la seva pròpia tra-
ducció en altres àmbits fora de la polí-
tica. I així com anava rellegint aquests
papers de premsa nostrada, recitava
com un mantra l’aforisme d’Elias Ca-
netti: NO DEIXIS QUE NINGU ET
PRESCRIGUI EL TO DE L’ESPE-
RANÇA. De l’exercici de la política
hom arriba a tolerar-ho per no dir
comprendre, gairebé tot, fins i tot, la
facècia de les corrupcions, perquè la
corrupció va incorporada com un va-
lor afegit a la mateixa gestió que impli-
ca fer política, no obstant, aquella cosa
que no és de rebut és que el personal
que s’hi dedica a fer política institucio-
nal ens vulguin vendre la moto que es
sacrifiquen per nostros, per a tots nol-
tros. Aquest sacrifici inútil que sovint
proclamen és aquella cosa que m’irrita
força. No puc sofrir que qualcú altre es
sacrifici per mi, que qualcú xuti en
pròpia porteria en benefici de la comu-
nitat. Mentrestant, seguiré pensant
que aquesta voluntat de seguir cre-
mant batlles en cada encontre electoral
és una funció pregonament democràti-
ca, el recurs del mètode que legítima-
ment queda a la ciutadania que va a
votar per forçar una metamorfosi
d’imatges en els representants del clan
i evitar així que els sacrificats no sem-
pre sigui els mateixos. El caliu del po-
der ha d’anar passant de mà a mà, evi-
tant la professionalització dels càrrecs,
ensems, el sacrifici és íntimament per-
sonal així com ho és la graduació de
l’esperança. De tota esperança.

Damià
Coll
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Patxi
López.

� Iñigo Urkullu, presidente del
PNV: «Creo que ésta va a
ser la puntilla del PSE para
el Gobierno, casi muerto
ya, de Rodríguez
Zapatero».

� Patxi López, candidato del
PSE a lehendakari: «Nadie

niega que el PNV ha sido la
fuerza más votada. Pero
éste no es un régimen
presidencialista. No
votamos para elegir a un
presidente».

� Ernesto López de la Hidalga,
portavoz del sindicato

independiente de la
Ertzaintza: «Los ertzainas
quieren tomar la iniciativa
en la lucha contra ETA».

� Nicolás Jouve, catedrático
de Genética: «La decisión
de abortar no es libre si no
te dan otra opción».

Què és la puericultura?
ret al pit, mai

no ho havia pen-
sat d’aquesta ma-
nera. Sí, un fiet té
dret al pit de la

mare. No és en conseqüència
tan sols una necessitat de vi-
da: és un dret. Ja se sap que
la llet materna és el millor

aliment per a un fiet, i se sap també que el pot
rebre com aliment exclusiu des del moment
de nàixer fins als sis mesos. Se sap també,
amb igual certesa, que el bebè està força re-
ceptiu per començar la lactància materna du-
rant la primera hora de vida; després
s’adorm. Hospitals i clíniques haurien de te-
nir present aquesta universal recomanació
abans d’oferir-li un biberó al fiet que acaba de
nàixer.

El doctor Joan Gual Julià, president del
Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears,
m’acaba de enviar la fotocòpia d’un docu-
ment extraordinari. Li estic molt agraït. És el
text de la conferència que el doctor Bernardo
Riera i Alemany va pronunciar al llavors ano-
menat Colegio Médico-farmacéutico, de Pal-
ma, el 28 de novembre de 1905. El tema n’era
la «Necesidad en Palma de la fundación de
un consultorio para niños de pecho».

Amb recargolada eloqüència, pròpia de
l’època, Riera i Alemany afirma que «los tier-
nos infantes» tenen dret a rebre lactància ma-
terna. I a rebre-la de la mare, en comptes de
tenir una dida, perquè considera que aquesta
«lactancia mercenaria» impregna el fiet «con
tan duro estigma de flagrante inmoralidad».
Explica que rebre el pit de la mare és millor
que rebre lactància mixta, encara que igual-
ment l’accepta com a bona.

L’objectiu d’aquest consultori de puericul-

tura era disminuir la mortalitat infantil a Pal-
ma de Mallorca, i amb aquest objectiu propo-
sa que el Colegio Médico-farmacéutico accep-
ti com a pròpia la proposta de fundar un
«consultorio público para niños de pecho, un
centro de enseñanza de la puericultura racio-
nal». El doctor Riera presenta dades científi-
ques per avalar la hipòtesi segons la qual la
lactància materna i les atenciones correctes
milloren la salut dels infants, i fan disminuir
en conseqüència la mortalitat infantil.

Proposa que es faci general la pràctica de
pesar els bebès, i de registrar-ne el pes i el de-
senvolupament a les gràfiques adequades.
Proposa també que es facin campanyes per tal
que les mares sàpiguen «las reglas de la sana
puericultura».

Brillant quan diu: «¡Cuántas veces depau-
peraciones infantiles que anulan una vida en
su germen y cortan el vuelo a una actividad
naciente, quedarían en meros trastornos tem-
porales, en simples enfermedades pasajeras!
¡Cuántas veces lesiones orgánicas irrepara-
bles, que convierten en decrépito viejo al niño
juguetón y sonriente, fueran sólo alteraciones
pequeñas, de la duración de un sueño, con só-
lo un estudio atento del caso, báscula en ma-
no y gráfica bien hecha de crecimiento a la
vista...!»

Avui sembla obvi que s’ha de pesar el bebè,
que cal controlar el creixement i el desenvolu-
pament, que cal alimentar-lo correctament.
Però queda palès que fa un segle això no era
gens habitual. Per tant, la proposta del doctor
Riera és revolucionària: proposa, i presenta la
puericultura com una eina útil per a la bona
salut infantil. Com a concepte modern, la
puericultura és la branca de la medicina que
estudia el conjunt de mitjans que afavoreixen
el desenvolupament físic i psíquic dels in-

fants; té quatre funcions principals: higiènica,
medicosanitària, protectora i educativa.

Però la proposta del doctor Riera conté una
frustració, que presenta sense embuts. És la
frustració perquè la seva proposta ja havia ob-
tingut indiferència com a resposta. Ho diu,
cap al final de la conferència: «Doy por útiles
mis esfuerzos, aún cuando hasta hoy han caí-
do en el más absoluto de los vacíos.» La indi-
ferència envers les propostes per millorar
l’atenció infantil és per tant una malaltia que
afecta la sanitat balear des de fa temps.

La Societat Espanyola de Puericultura, amb
seu a Madrid, dicta cursos de puericultura
per a metges des de 1925, i els concedeix el di-
ploma de Metge Puericultor. Aquests cursos
han estat declarats d’interès científic i profes-
sional pel Consell General de Col·legis de
Metges d’Espanya, i compta amb el recolza-
ment del Col·legi de Metges i de l’Ajuntament
de Madrid. La presidenta d’honor n’és la In-
fanta Elena de Borbón, filla del Rei d’Es-
panya.

La Comunitat de Madrid contracta metges
puericultors per a la pediatria dels seus am-
bulatoris. El contracte és similar al de Balears,
el sou es més alt. I la feina és la de controlar el
creixement i el desenvolupament dels fiets, i
diagnosticar i tractar les malalties comunes.
Les que necessitin un diagnòstic o un tracta-
ment més difícil són ateses als hospitals. El se-
gell de la Societat il·lustra aquestes línies.

Aquest concepte modern i realista de la
puericultura també ha estat una proposta per
a Menorca, presentada fa uns mesos. Fins ara
no ha obtingut més resposta que mirades
comprensives, paraules amables, compromís
d’estudiar-la. I res més, que jo sàpiga, cap més
resposta. N’espera una, encara, la segona
oportunitat, tal el que va passar en 1905.

D
Jorge
Bello
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