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La tribuna

Tres en raya
 � Zapatero vislumbra el fin de la crisis mientras que el presidente del FMI afirma que el fin de la crisis está lejos:
¿Quíen tendrá razón?

Cuestión de óptica
Xavier Cassanyes

l que se atreva a erigirse en Gurú
que ponga su patrimonio a dis-
posición, como garantía. Des-

pués de todo lo ocurrido, de todas las
previsiones fallidas y de asegurar eso y
lo otro, los vaticinios hay que conside-
rarlos con cautela máxime cuando se
sospecha que son interesados, unos
por el periodo electoral, y otros para
que se siga invirtiendo en refinanciar
los desaguisados. Al final lo que cuen-
ta es el día a día, el euro a euro como
se diría.

ZP caracolea
José Pipó Jaldo

o se puede tocar a un caracol sin
que se esconda en su caparazón.
Las previsiones, aunque proven-

gan de autoridades indiscutibles como el
Gobernador del Banco de España o el di-
rector del Fondo Monetario Internacional
no son aceptadas. ZP es un experto en
«memoria histórica» pero no tiene dotes
para la prospectiva económica, salvo que
lo que pretenda sea simplemente engañar-
nos. En ese caso, habría que aplicarle lo
que él, le dijo a Aznar: España no merece
un gobierno que mienta.

Faltan las recetas
Juan Franch Fluxà

Diario
de

Citas

i uno ni otro, aunque me fio más
del economista que del político.
De todos modos, considero que lo

relevante no es discernir el lejano fin, sino
las medidas para llegar a él pronto. Los
analistas aciertan en sus descripciones del
problema, pero son excesivamente pru-
dentes o parcos a la hora de ofrecer «rece-
tas» específicas para superar y remontar la
coyuntura presente. Eso es, en definitiva,
lo que esperan los ciudadanos. Una vez
que sintamos su eficacia podremos vis-
lumbrar la anhelada recuperación.

José Antonio
Alonso.

N

� Mariano Rajoy, presidente
del PP y líder de la
oposición: «No es verdad
que Gallardón será
secretario general».

� José Antonio Alonso,
portavoz del PSOE en el

congreso: «El PP se ha
entregado al PNV, pero
pagará la incoherencia».

� Joan Ridao, secretario
general de ERC: «A
Zapatero hay que
arrodillarle y cuando

cumpla, lo levantaremos».

� José María Aznar, ex
presidente del Gobierno: «El
problema de España no
está en la construcción ni
en el consumo, sino en una
falta de competitividad».
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Cent anys d’antibiòtics
quest 2009 els
antibiòtics fan
cent anys.
Amb les vacu-
nes i la potabi-

lització de l’aigua, són les
tres descobertes científi-
ques més importants de

la humanitat, perquè són les que benefi-
cien al nombre més gran de persones
d’arreu del món, sobre tot fiet i fietes.
Les malalties infeccioses, abans una
força mortífera impossible de controlar,
són ara un problema més fàcil de resol-
dre amb aigues bones, amb vacunes i
amb antibiòtics.

Però no arriben a tothom, dissortada-
ment. Ni totes les infeccions es poden
controlar amb aquestes eines, el sida i el
paludisme en són exemples. Però si to-
thom es vacuna contra la indiferència, i
col·labora d’una manera o d’una altra
(cadascú segons li pertoqui), d’aquí a
poc serà possible controlar les infeccions
que encara són causa de mort. I no parlo
de la grip porcina, que sembla més aviat
poca cosa. Perquè, per exemple, les dia-
rrees que s’encomanen per beure aigua
contaminada provoquen més morts en
un dia que la grip porcina en tot un mes
de pandèmia.

La primera feina dels antibiòtics va
ser per al control de les malalties
venèries (avui se’n diu de transmissió
sexual), i això permet de fer-se una idea
sobre la magnitud que assolia aquest
problema. Moria molta gent a causa de
la sífilis. El punt més conegut de la
història dels antibiòtics és la descoberta
de la penicil·lina, però no és el punt ini-
cial.

La primera substància amb capacitat
antibiòtica va ser l’arsfenamina, un com-
post arsenical que es va comercialitzar
amb el nom de Salvarsán. La va desco-
brir un metge alemany, Paul Ehrlich, en
1909, ara fa cent anys. Amb aquest me-
dicament es va assolir el que semblava
impossible, el control de la sífilis, i no hi
va haver res millor durant 32 anys, fins
el 1941, quan la penicil·lina va substituir
el Salvarsán.

La penicil·lina la va descobrir un met-
ge anglés, Alexander Fleming, en 1928.
Però passarien 12 anys, fins al 1940,
abans d’aconseguir-ne una mol·lècula
prou estable per fabricar un medica-
ment. Els primers pacients en rebre pe-
nicil·lina van ser els soldats de la Segona
Guerra Mundial, i no pas per combatre
infeccions de guerra, sinó per combatre
malalties venèries.

Tots dos descobridors, Paul Ehrlich i
Alexander Fleming, van rebre el Premi
Nobel de Medicina. Ehrlich el va rebre
en 1908 per unes investigacions prèvies
a la descoberta del Salvarsán. Fleming el
van rebre en 1945. Al principi la peni-
cil·lina era caríssima i força difícil
d’aconseguir (sovint calia recórrer al
mercat negre), però ara és un antibiòtic
barat, accessible i efectiu per a un bon
nombre d’infeccions.

De la mateixa manera que hi ha perso-
nes que s’oposen a les vacunes, n’hi ha
que no volen antibiòtics. La postura
d’aquestes persones és comprensible,
però equivocada. El benefici que s’obté
de les vacunes i dels antibiòtics supera
infinitament la possibilitat d’efectes se-
cundaris. Quant als antibiòtics d’ús ha-
bitual en pediatria, cal recordar que no

afecten les defenses, segons diu la veu
popular, ni lleven la gana ni provoquen
tristor, però algunes vegades són causa
de dolor abdominal, diarrea, vòmits, etc.

D’antibiòtics, avui n’hi ha molts, i això
és bo. El motiu per indicar-ne un és com-
batre una infecció bacteriana (que no pas
viral), tant si hom té la certesa del diag-
nòstic com si només en té la sospita. En
unes poques circumstàncies cal indicar
un antibiòtic amb esperit preventiu.

De vacunes, també n’hi ha moltes, i
això també és bo. Gairebé totes las vacu-
nes són gratuïtes per als fiets i fietes que
viuen a Espanya, tinguin papers o no en
tinguin. A la majoria dels països del món
no s’administren gratuïtament tantes va-

cunes com a Espanya. És a dir, que la
infància que té la sort de viure en territo-
ri espanyol està més protegida contra in-
feccions greus que la majoria d’infants
del món.

La Comunitat de Madrid administra
gratuïtament més vacunes que la resta
d’Espanya. El mes passat vaig tenir
l’oportunitat de preguntar la raó
d’aquesta diferència en considerar que
la Constitució no estableix diferències si-
nó uniformitats. Era una conferència so-
bre vacunes, al Col·legi de Metges de
Madrid, a càrrec d’un especialista en la
matèria, el cap del Servei de Pediatria
Social de l’Hospital del Nen Jesús de
Madrid, tota una autoritat, que a més és
membre del Comité Assessor de Vacu-
nes de l’Associació Espanyola de Pedia-
tria. Va donar-me una resposta de com-
promís, superficial, impregnada de polí-
tica, incorrecta. I es va quedar tan
tranquil, indiferent al buit que havia
provocat una resposta inadequada i que
no responia a la pregunta.

Respondre adequadament és una
obligació, tant si la resposta és «sí» com
si és «no», tant si és «no ho sé» com si és
«no t’ho vull dir». Respondre amb pa-
raules buides és respondre amb indi-
ferència envers el problema que suscita
la pregunta, que és la preocupació de la
persona que pregunta. Per aquest motiu,
hi ha persones que s’han de vacunar
contra la indiferència, igual que un fiet
s’ha de vacunar contra el tètanus, una
malaltia que pot provocar un gest que
sembla un somriure, però que no ho és
pas.
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A
Jorge Bello (*)

HORA NOVA, S.A. se reserva todos los derechos como autor colectivo de es-
te periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expre-
samente se opone a la consideración como citas de las reproducciones perió-

dicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autori-
zación por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en
todo ni en parte, reproducida, distribuida, comunicada públicamente, registrada

o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o ex-
plotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.

Ultima Hora
Presidente - editor: Pere A. Serra
Director: Pedro Comas


