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La tribuna Diario
de

Citas

Bibiana
Aído.

� José Blanco, ministro de
Fomento: «El PP tiene un
programa oculto que no
explica porque sus
dirigentes son un poco
cobardes».

� Mariano Rajoy, presidente

del PP: «No hay salida
socialista a la crisis. El
recurso a la ideología es el
burladero en el que se
refugia el miedo y la
incompetencia».

� Bibiana Aído, ministra de

Igualdad: «España es un
país alegre y de muchos
colores».

� Nicolas Sarkozy,
presidente de Francia:
«Mañana, tarde y noche,
siempre estoy contra ETA».

Vida i destí, i el destí d’una vida
roposta per aquest
Sant Jordi, encara
que ja passat: «Vi-
da y destino». Per
reflexionar sobre la

vida i el destí. És una refle-
xió necessària, és un llibre
necessari. Ha estat comparat

amb obres monumentals com ara «Crim i
càstig», com ara «Doctor Zhivago», com ara
«Guerra i pau», com ara «Arxipèlag Gulag».
Són històries d’amor i de guerra, de frustració
i resignació, de lluita i de triomf. Històries de
persones atrapades entre els horrors de l’esta-
linisme i els horrors de la batalla d’Stalingrad.
Un dels pocs fiets que figuren al llibre, David,
conserva una crisàlide dins una capseta, tal
vegada perquè sap que un dia es convertirà
en papallona. La protegeix durant el terrible
viatge amb tren cap al camp de concentració,
i l’allibera poc abans d’entrar a la càmara de
gas, tal vegada perquè s’adona que hi morirà.
Una dona alça el fiet en braços i el manté
abraçat, com protegit, fins que el gas mortal
els uneix per sempre. El fiet no arriba a saber
si la crisàlide es fa papallona, Vasili Gross-
man no va arribar a veure el seu llibre publi-
cat, força que el van perseguir.
Història rigorosa, i novel·la de persones obli-
gades a assumir una realitat aclaparadora, és
un llibre apassionant. Potser el lector inquiet

voldrà complementar-lo amb
«La batalla de Stalingrado», de
William Craig, una crònica
ojectiva que deixa el lector sen-
se alè. O amb «La guerra de los
seis días», de Michel Oren, que
ajuda a entendre el conflicte en-
tre àrabs i israelians.
Són llibres que parlen de con-
flictes, de vides marcades per
un destí de terrible incertesa,
contra el qual poc es pot fer. És
un destí que cau a sobre, inexo-
rable, sense que ningú l’hagi
cridat. No es pot defugir, no hi ha més remei
que assumir-lo. Segons la informació que van
publicar els diaris de Menorca, la societat me-
norquina ha estat sacsejada, la setmana pas-
sada, per fets de la setmana anterior que es
relacionen amb la pediatria, amb les urgèn-
cies de l’hospital, amb un diagnòstic que és al
mateix temps un destí.
El que és més difícil de la pediatria és separar
el gra de la palla, i el que és més difícil d’un
servei d’urgències també és separar el gra de
la palla. La possibilitat de l’error és inexcusa-
ble i inevitable a Menorca, a Palma, Barcelona
i a Madrid. Vista des d’aquí, la queixa és
comprensible i està prou justificada, i la insti-
tució responsable de la salut insular ha de de-
manar disculpes. Però no a causa de les difi-

cultats de diagnòstic i de
tractament, que són carac-
terístiques de la síndrome
en qüestión. Sinó a causa
d’una organització massa
lenta, i és prou sabut que
la lentitud és sempre arris-
cada, i de vegades perillo-
sa.
Les formes de la queixa,
però, no són admissibles.
El descrèdit no és una for-
ma de queixar-se ni de re-
clamar: el descrèdit és una

forma de destrucció. La queixa que desacre-
dita públicament algú a causa d’un fet mal fet
destrueix en un segon mil fets ben fets. I to-
thom s’estima més mil fets ben fets, encara
que hagi d’acceptar que n’hi hagi hagut al-
guns, pocs, que no van estar ben fets.
Mitjançant un article publicat a la prestigiosa
revista mèdica Lancet, el doctor Charles West
(1816-1898), pediatre britànic, va comunicar
unes observacions relatives a les característi-
ques clíniques i evolutives que presentaven
determinats bebès. Va parlar de encefalopatia
mioclònica infantil amb hipsarítmia; avui
se’n diu simplement síndrome de West.
D’ençà de llavors, molt s’ha sabut sobre la
qüestió. Però molt queda encara per saber, en
especial sobre el tractament que han de rebre

aquests bebès, ja sigui en el moment d’una
urgència, ja sigui per a cada dia de la resta de
la vida.
Cruel ironia de la vida: la paraula ‘west’ es
pot traduir com ‘oest’, que no és el punt de
sortida del sol, sinó el punt en el qual se’n va,
i comença el vespre. Pura casualitat, pura
metàfora, però quanta veritat que duu ama-
gada! El destí d’una vida és sempre una in-
certesa, però encara més incert és el destí
d’una vida marcat per l’oest. Hi ha la Funda-
ción Síndrome de West: www.sindrome-
dewest.org (T. 918 102 930).
Segurament que el vespre serà llarg, i fosc, i
fred. Convé d’estar-s’hi preparats. Cal prepa-
rar-se per saber què s’ha de fer en cada cir-
cumstància, encara que siguin circumstàncies
difícils o urgents. I s’ha de tenir tot el que cal-
gui a l’abast de la mà. Perquè és força proba-
ble que a casa en sàpiguen més que a l’hospi-
tal. La realitat de la vida real supera la realitat
de la institució, prou que està vist. I l’objectiu
de la família no és aconseguir que la resta de
persones siguin més amables i més compe-
tents (d’això, de ben segur que se n’encarre-
garà la institució). L’objectiu és superar cada
minut d’aquest vespre, tot i que siguin mi-
nuts de foscor absoluta, tot i que el sol no tin-
gui prevista la sortida.

(*) Metge

P
Jorge Bello

Tres en raya
 � ¿Debe aumentarse la edad de jubilación, como sugiere el Banco de España, para no poner en peligro el sistema
público de pensiones?

Pirámide invertida
Vicente Enguídanos

n sistema contributivo público exige tomar medi-
das que garanticen la sostenibilidad ante el cam-
bio de estructura demográfica o devendrá un in-

cremento inasumible de los gastos sociales. Aumentar los
años de cotización, extender el periodo de cálculo o retra-
sar la edad de jubilación podrían ser medidas impopula-
res pero necesarias, si no migramos al sistema de capitali-
zación individual. Aun así, nuestro gobierno elude invo-
car al consenso en el Pacto de Toledo, ocultándose tras el
donjuanesco «largo me lo fiais», para dejarnos en heren-
cia otro motivo de arrepentimiento.

Lanecesariaequidadeconómica
Guillem Rosselló

l banco de España no debería responder a cuestio-
nes políticas. Además, su postura unilateral e in-
justa queda más que patente cuando ni siquiera

menciona la posibilidad de, por ejemplo y juntamente
con lo de la jubilación, vigilar los abusivos beneficios de
los altos cargos directivos de muchas empresas priva-
das, y aumentar los impuestos de aquellos empresarios
que han hecho grandes fortunas sirviéndose de los mis-
mos trabajadores a los que ahora se les quiere prolongar
la vida laboral: hoteleros, banqueros, constructores...

La contracción
José María Carbonero

espués de años de vacas gordas y jubilacio-
nes anticipadas hasta límites absurdos, aho-
ra resulta que la contracción del mercado la-

boral por la crisis pone a la Seguridad Social en ries-
go de caja al disminuir las aportaciones. Retrasar la
edad de jubilación no es la solución, pero si es vo-
luntaria puede ayudar siempre que, además, haya
otras medidas como empleo de calidad, erradicación
del despido libre, aplicación de tasas a los movi-
mientos financieros y sanciones ejemplares a los em-
presarios que defrauden.

DEU

Cartas al Director
Tribut al grup “Los
Secretos”

Record encara un matí de l’any
1999 ara farà 10 anys, fent feina a la
cuina de Liorna i escoltant sa ràdio,
varen dona sa notícia de sa mort de
n’Enrique Urquijo. L’havien trobat a
un portal del barri madrileyn de
Malasaña, mort, tirat al terra.
La mort, que mai va ser aclarida del
tot, sembla que va ser provocada
per una sobredosi d’heroïna. Varen

dir que va tenir una mort tan trista
com tristes son la majoria de lletres
de les seves cançons.
N’Enrique va morir abandonat i tot
sol.

Aquell home que tenia un cor
grandiós, però una força de voluntat
feble, no va poder superar les seves
a d d i c c i o n s .
Los Secretos és un grup que, a pesar
de la mort de n’Enrique, ha seguit
tocant i composant noves cançons.
És un grup que sempre m’ha capti-

vat , un grup amb qui m’hi he sentit
molt identificat: Per la seva música
melosa i original, per la seva serietat
i senzillesa i per les seves lletres
tristes, emotives i plenes de senti-
m e n t s .
N’Enrique deia: no puc concebre in-
terpretar una cançó sense una lletra
trista. Les cançons profundes, que
són les que m’agraden, tendeixen
sempre cap a sa tristesa
No vos podeu imaginar les vegades
que he escoltat les seves cançons.

He arribat a patir per por de avorrir-
los però, també és ara quant me’n
don conta que difícilment passarà.

Feia molt de temps que tenia en
ment la ideia de fer un tribut a
aquest grup i és ara que juntament
amb es companys de formació hem
trobat el moment i la motivació sufi-
cient per poder tirar endavant
aquesta il·lusió.
Així idò, si vos agraden Los Secre-
tos, es membres d’aquest grup
eventual, en Bep i en Joan Camps,

en Xec Calafat, en Pere Marí, en Jo-
sep Cardona, na Roser Carretero ,
na Núria Guasch, na Zoraida Mar-
quès i en Damià Coll vos esperam
divendres dia 1 de Maig a les 9 del
vespre a la sala multifuncional des
Mercadal per fer tribut a aquest
grup que ara, fará 10 anys que, com
diu sa cançó “ La amiga mala suer-
te” es va endur al gran Enrique Ur-
quijo.

DAMIÀ COLL


