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Tres en raya
 � ¿Debe España implicarse más en la guerra de Afganistán?

«Només faltaria»
Javier Coromina

ntes no, por favor. Ahora sí, por
supuesto. Hoy el cielo y la tierra
me sonríen, hoy te he visto, Oba-

ma, te he visto y me has mirado. Hoy
creo en la OTAN. De sabios es rectificar.
Y participar unidos en un orden mundial
que garantice una convivencia universal
pacífica entre todos los pueblos, tenien-
do siempre presentes a los más desfavo-
recidos para llegar a cónseguir (con
acento en la o) una verdadera alianza de
civilizaciones justa y pacífica.

Vayamodelo democrático
Neus Canyelles

eyendo sobre este tema me he en-
contrado con una entrevista a una
diputada expulsada del Parlamento

afgano por sus críticas a la ocupación. Es
una joven amenazada que lucha por la de-
mocracia. Dice: «Como aliada de EEUU,
España hace lo mismo, crímenes de gue-
rra. Está apoyando a los señores de la gue-
rra, a los traficantes de opio y a los crimi-
nales de guerra en Afganistán. Dan una
imagen muy negativa de lo que significa
la democracia para ellos». Yo la creo.

Dilema
Joana Maria Escartín

i posicionamiento vital es estar en
contra de todas las guerras. De-
masiados muertos inocentes. Pero

las relaciones entre países exigen, a veces,
traicionar tus principios. Pienso que lo de
Afganistán es un problema que debe resol-
verse con cooperación internacional. Y si
España ha de contribuir con más tropas,
creo que debe hacerlo. El gobierno de Zapa-
tero ha luchado por estar en el G-20. Ahora
no vale decir, quiero estar en este grupo, pe-
ro sólamente para ir a las cumbres.

MLA

Diario
de

Citas

Mariano
Rajoy.

� Trinidad Jiménez, ministra
de Sanidad, sobre la Ley de
Dependencia: «Este
derecho debe ser aplicado
en condiciones de
igualdad, se viva donde se
viva y se venga de donde se
venga».

� Mariano Rajoy, presidente
del Partido Popular:
«Zapatero formó un
Gobierno que se agotó el
primer día».

� Miguel Ángel Torres, juez:
«La crisis está acabando

con la corrupción
urbanística».

� Mario Sepi, presidente del
Comité Económico y Social
Europeo: «Lo peor será
cuando llegue la crisis
social».

La tribuna

El que hi ha d’insulina a la insulina, i més
etmana Santa és
un temps oportú.
Per saber què hi
ha d’insular a la

insulina, i per saber què
n’ha de fer, Menorca, de
les cicatrius que li van

deixar les fiblades del turisme. Les dues
qüestions són motiu d’orgull per a les per-
sones que van voler adoptar la nacionali-
tat menorquina tot pagant el preu más alt
que es pot pagar: oferir-li a Menorca el
que queda de vida i, si fos possible,
deixar-li descendència, de fills o de cultu-
ra.

D’aquestes persones, segons es diu,
n’hi ha que van marxar en veure tèrbol
l’horitzó immediat a causa d’aquesta crisi,
que buida moltes butxaques perquè va
omplir unes poques. D’altres van marxar
en sospitar que li obrien la porta de sorti-
da. I d’altres van anar-se’n tot dient que
Menorca ha estat una experiència interes-
sant, però irrepetible. N’hi ha que torna-
ran, quan la taula estigui parada.

Menorca és una illa menor, i per aques-
ta condició d’illot (per oposició a la condi-
ció d’illàs, més pròpia de Mallorca i d’al-
tres illes grosses) ha contribuït, d’una ma-
nera etimològica i visceral, al fet que la
insulina rebi el nom d’insulina. S’ha de re-
cordar que aquesta hormona permet la vi-
da d’un grapat de fiets a Menorca, que
d’una altra manera no podrien viure. A
més és necessària, però amb una magni-
tud menor, per a la supervivència d’algu-
nes persones adultes que també pateixen
diabetis.

La diabetis infantil és diferent de la dia-
betis dels adults: hi ha més possibilitats de
desequilibris metabòlics greus, el tracta-
ment ha de ser força rigorós i obligada-
ment amb insulina, i les perspectives de la
vida futura queden condicionades segons

l’estabilitat dels nivells de sucre a la sang.
Un fiet diabètic pot fer una vida normal,
però haurà de pagar un preu alt, tota la
vida. Coneguda des de fa segles, la diabe-
tis infantil ha estat una malaltia mortal
fins el 1922.

Al Canadà, un fiet de 14 anys va rebre
tractament amb un extracte purificat de
pàncrees, i amb aquest tractament van
aconseguir de controlar-li la diabetis que
patia. El fet era revolucionari i històric:
després de més de cinquanta anys d’in-
vestigacions, quedava establert que el
tractament amb insulina controla la diabe-
tis. La insulina procedeix del pàncrees.

La investigació havia començat en 1869:
Paul Langerhans, alemany de 22 anys, va
observar que a l’estructura microscòpica
del pàncrees hi havia unes cèl·lules, dife-
rents de la resta, que formaven agrupa-
cions cel·lulars independents. En va dir
illots, i poc després rebrien el nom d’illots

de Langerhans, nom que avui conserven.
Anys després, en 1893, es va saber que els
illots contenien una substància que
abaixava el nivell de sucre de la sang. Jean
de Meyer va denominar-la insulina per-
què procedia d’uns illots, és a dir, tenia un
origen insular, venia d’illes petites,
d’illots. La insulina, però, no seria del tot
identificada fins el 1921.

La paraula insulina, per tant, significa
extracte o destil·lat insular: si marina pro-
cedeix de mar i salina de sal, insulina pro-
cedeix d’ínsula. N’és un destil·lat, igual
que el gin menorquí és un destil·lat de
baies de ginebre i alcohols vínics. La insu-
lina no li deu el nom a les illes majors, si-
nó a les menors, als illots. I Menorca és
l’illot més gros, l’única ínsula del conjunt
balear que no necessita insulina perquè té
el nivell just de sucre, ni poc ni massa, el
punt exacte de dolçor, que satisfà la gana
però que en deixa una mica, que es pot as-

saborir mil vegades, tot quedant-s’hi, o tot
tornant-hi.

Menorca, però, té cicatrius. Són prou
evidents i encara en surt sang, fan mal.
Són les seqüeles, les ferides, les fiblades
d’un turisme destructor, d’avidesa desme-
surada i sense escrúpols, que la crisi de
1973 va aturar. Ara que el turisme va de
baixada i queden a mig omplir les butxa-
ques de les persones que no s’adonen on
és el punt exacte de dolçor de Menorca,
proposo llegir ‘Les cicatrius de la terra’,
un article magnífic, escrit per Josep Man-
chado Rojas, que és a un llibre igualment
magnífic: ‘Natura i societat; mosaics a
Menorca’ (Institut Menorquí d’Estudis,
2008).

El llibre és un recull d’articles necessa-
ris, una anàlisi curosa de la realitat menor-
quina vista des de angles diversos. És una
reflexió pregona sobre Menorca, quant a
illa, i quant a persones i perspectives. Són
articles valuosos, escrits per persones
il·lustrades, i han estat il·lustrats amb en-
cert per artistes diversos. El mapa que
plora ferit és d’aquest llibre, està signat
per Toni, suposo que és Antoni Camps
Extremera, li demano que no s’ho prengui
malament: amb tot de respecte li agafo
obra seva perquè sigui reflexió de tots.

El llibre s’equivoca en la tipografia. Per-
què no respecta prou bé les eles gemina-
des, que són una característica de la llen-
gua menorquina en particular, de la cata-
lana en general. Si és important tenir el
punt exacte de dolçor, també és important
respectar, i promoure, tot allò que és propi
d’aquesta terra. És per aquest motiu que
us proposo, senyors del turisme, ara que
comença la temporada, conservar el punt
exacte de dolçor per tal de no haver-li de
donar insulina: el malalt es pot recuperar
amb sopes cassolanes, no necessita medi-
cines importades.

S
Jorge Bello
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