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La tribuna

Tres en raya
 � ¿Debe subir el Gobierno los impuestos en plena crisis económica?

Demodo selectivo
Xavier Cassanyes

nmersos en plena crisis es impopular subir impuestos
pero es necesario hacer un esfuerzo recaudatorio, en
términos que resulte menos gravoso para los sectores
más débiles; exigiendo mayor compromiso a quienes

más se ha beneficiado de los años de bonanza. Vía pre-
sión fiscal, habría que arbitrar sistemas que incentiven la
inversión en sectores productivos, disuadiendo del camu-
flaje de gasto de fundaciones tapadera; sin olvidar privi-
legios fiscales que tienen deportista extranjeros, para los
que España es, en Europa, su paraíso fiscal.

No hay peor ciego
José Pipó Jaldo

l presidente Zapatero no va a cambiar su errónea polí-
tica y lo acaba de decir. “He de cumplir mis promesas
electorales” No basta que cuando las hizo no existiera
la crisis. No basta que las máximas autoridades econó-

micas aconsejen reformas profundas. No basta que esté de-
mostrado que bajando impuestos aumenta la recaudación.
Le apoya ese doctor iluminado que es Cándido Méndez.Ten-
dremos las navidades más amargas de nuestra existencia.
Solo falta que en ese momento culpe a la confabulación ju-
deomasónica

E

Ya debería haberlo hecho

E
Joan Ferrer Miserol

I
l gobierno debería ya haber subido los impuestos de

las grandes fortunas y las grandes rentas, para que se
pudiese invertir en paliar los efectos de cualquier posi-
ble crisis. Como no lo hizo en su momento, cuando las
cosas iban bien, posilemente ahora ya sea tarde. De to-
das formas, es una vergüenza que los que más ganan
sean los que menor presión fiscal soporten y, ahora, es-
ta situación resulta pornográfica, porque éstos son los
que nos han llevado donde estamos.

Diario
de

Citas

Rita
Barberá.

De què vas morir, Miquelet?

� Mariano Rajoy, presidente
del PP: «El PSOE tiene que
negociar cada semana su
supervivencia política».

� Rita Barberá, alcaldesa de
Valencia: «El presidente del
PP, Mariano Rajoy, tiene

alma y cuerpo de
ganador».

� Francisco Camps,
presidente del PP de la
Comunidad Valenciana: «Si
Zapatero creyese en
España, convocaría

elecciones
inmediatamente».

� María Emilia Casas,
presidenta del Tribunal
Constitucional: «La
sentencia del Estatut
debería satisfacer a todos».

egons la versió
oficial, va morir
d’una aturada
c a r d i o r e s p i -
ratòria. No és

cap notícia, ni és forma
de tractar el públic, per-
què som persones

intel·ligents, no sé si ho semblarà. L’ins-
trument més útil per superar una crisi
no són las paraules políticament correc-
tes, sinó les paraules i les actituds
autèntiques, sinceres, intel·ligents, ori-
ginals, innovadores, que demostren la
voluntat de superar la crisi.

No és correcte afirmar que va morir
d’una aturada cardiorespiratòria per-
què tothom mor d’una aturada cardio-
respiratòria: és el desenllaç final, uni-
versal i inexorable de tothom. I de fet
no es considera correcte que un metge
apunti, al certificat de defunció, que el
pacient va morir d’una aturada cardio-
respiratòria, perquè el que realment in-
teressa és saber quina ha estat la causa
o les causes que van provocar l’aturada.

Miro d’esbrinar de què va morir. Ho
faig amb la informació periodística, que
és pública, i la informació mèdica, que
també és pública. Durant el dia de la
mort, divendres, primer van dir que
prenia força medicaments, després van
dir que aquests medicaments eren anal-
gèsics, és a dir, substàncies per calmar
el dolor. I a última hora van dir que es
tractava de morfina, que es un anal-
gèsic potent. El forense va dir que el cos
no presentava signes de violència.

Sembla per tant que podria haver
mort d’una sobredosi de morfina. És
probable que la família hagi parlat de
morfina en considerar que ningú creu-
ria la versió d’una mort simplement per
analgèsics. En parlar de morfina, la ver-
sió es fa més creïble i s’aproxima a la
versió popular, que diu que va morir
d’una sobredosi de droga, sigui he-
roïna, sigui cocaïna, siguin amfetami-

nes.
Però la versió de la morfina tampoc

no resulta creïble, perquè si realmente
necessitava prendre analgèsics potents
per controlar un dolor intens, a l’abast
de la mà tenia medicaments més efec-
tius que la morfina, i més fàcils d’admi-
nistrar. Són en general derivats de la
morfina, més potents, i amb similar ca-
pacitat d’induir tolerància i addicció, la
qual cosa vol dir que es necessita una
dosi cada cop més alta per controlar
una mateixa intensitat de dolor. L’adic-

ció als derivats de la morfina també pot
ser conseqüència de prendre’n cada cop
més quantitat tot buscant els efectes
psicològics, al·lucinògens, d’aquestes
substàncies. Morfina i heroïna són deri-
vats de l’opi.

Van dir que prenia morfina per con-
trolar l’intens dolor d’esquena que li
provocava la fractura d’una vèrtebra,
rompuda feia temps durant un concert.
Això que sembla increïble, fracturar-se
una vèrtebra durant un concert mil ve-
gades assajat, és una part sòlida
d’aquesta història.

Tothom recordarà que no és de pell
clara sinó de pell fosca, i que la foscor
original va desaparèixer a poc a poc

fins a deixar la pell clara. Al principi
van dir que la progressiva blancor de la
cara era deguda a una malaltia de la
pell, el vitiligen, però ningú va creure
aquesta versió, i prest la van passar a
l’oblit. Les característiques afroamerica-
nes de la cara també van desaparèixer,
amb tota probabilitat gràcies als artis-
tes, discretíssims, de la cirurgia estètica.

Fer que la pell fosca quedi blanca no
és cosa de cirurgia, ni és res desconegut
per a la ciència: és cosa de llargs tracta-
ments fets amb cremes especialment

potents. Deixen la pell clara, sí, però els
efectes secundaris són destructius: en
diré dos. El primer, la pell queda atròfi-
ca, força prima, sense gràcia ni elastici-
tat, com si fos paper; resulta desagrada-
ble de veure però es pot dissimular
amb maquillatge, i feia molt de temps
que no li’n vèiem gaire, de la cara, i el
poc que se’n veia estava maquillat de
manera sospitosa. L’ús constant d’ulle-
res fosques és igualment sospitós (i és
possible que tingués cataractes).

L’altre efecte secundari és l’osteopo-
rosi, difícil o impossible de controlar i
que sol manifestar-se, precisament, amb
una fragilitat extrema dels ossos, en es-
pecial de les vèrtebres, i se’n pot fractu-

rar una només amb un mal moviment.
Sembla que ara les coses quadren: a

causa de la fractura vertebral, prenia
força analgèsics, probablement derivats
de la morfina, i va morir en prendre’n
una dosi massa alta. Aquesta hipòtesi
tampoc no quadra, perquè a casa hi ha-
via un metge, metge habitual de la casa,
i el va atendre, però després va desa-
parèixer de la mansió.

Tot plegat fa oloreta d’una de dues
hipòtesis: va morir assassinat amb una
sobredosi de derivats de morfina. O és

un cas d’eutanàsia: va demanar la mort
perquè la vida ja no li interessava, i el
metge li’n va donar la dosi necessària, i
va esperar l’aturada del cor per cridar
l’ambulància.

Sigui com sigui, l’oportunitat és bona
per veure com és de fràgil la versió ofi-
cial, políticament correcta, dels fets re-
lacionats amb la medicina. I com és
d’hipòcrita la societat, que idolatra el
cantant, però que no vol ni mirar un
passat de pederàstia reiterada i capa-
rruda, que encara que estigui tapada
amb una muntanya de dòlars és igual-
ment excecrable.

(*) Metge pediatra

S
Jorge Bello (*)

I com és d’hipòcrita la
societat, que idolatra el
cantant, però que no vol ni
mirar un passat de pederàstia
reiterada i caparruda»‘
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