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La tribuna

Tres en raya
 � Cuatro atentados en Bagdad dejan 95 muertos y 600 heridos: ¿qué futuro le espera a Irak?

Negro
Juan Franch Fluxà

maginemos que exista una solución: ¿puede o debe
hacer algo la Unión Europea? Estamos ante una si-
tuación muy compleja donde las intervenciones

militares han sido y serán insuficientes. El mundo islá-
mico es difícilmente comprensible desde nuestra men-
talidad. Sin dudas, es necesario que las fuerzas religio-
sas y políticas del país dejen atrás venganzas y belige-
rancia para dar un paso hacia la paz y la convivencia.
La violencia ha implantado sus razones y quiero pen-
sar que los intereses petrolíferos occidentales también
rechazan una situación lamentable e insostenible.

Un país triturado
Rosa Planas

n este diálogo de sordos, que es el único posible
cuando sólo hablan las armas, no se llegará a
una solución de compromiso. Las posiciones es-

tán demasiado alejadas, y el poder militar se ve inca-
paz de hacer frente a una situación que se basa en la
guerrilla perpetua, en la contienda y en el individua-
lismo de los grupos enfrentados. El conflicto religioso
encubre una división profunda entre distintos secto-
res, que al amparo de su particular interpretación del
Islam, rompen un país y trituran una sociedad civil
que sólo desea vivir en paz.

Los fachas
Pep Santos

uando George Bush y José María Aznar decidie-
ron desestabilizar el inestable oriente medio,
muchos analistas escribimos que empezaba un

largo conflicto social y militar con final incierto. Cuan-
do se retiren las tropas americanas empezará su real
proceso democrático. No sé si lo habrá. Las democra-
cias impuestas no funcionan, se deben ganar. Irak ni la
quiere ni la conoce. El camino ya no és el de Napoleón
llevando la constitución clavada en sus bayonetas. La
era moderna quiere otros planteamientos políticos que
los fachas no parecen conocer.

CEI

Diario
de

Citas

Annie
Leibovitz.

� Pep Guardiola, entrenador
del Fútbol Club Barcelona:
«Ibrahimovic puede jugar
mal tantas veces como
quiera».

� Miguel Barberá, actor:
«Poder dar vida a dos

personajes me parece una
locura muy divertida».

� Fernando Alonso, piloto de
F1: «El octavo puesto es lo
máximo».

� Rafael Nadal, tenista: «He

jugado los partidos
suficientes antes del US
Open».

� Annie Leibovitz, fotógrafa:
«Me doy por satisfecha si
saco cinco fotos buenas en
un año».

El problema del peu negre
olts fiets te-
nen proble-
mes amb
l ’ a r s è n i c .
No és pos-

sible una solució definiti-
va perquè forma una
part inseparable del

subsòl i contamina les aigües de pou,
però sí que és possible aprendre a con-
viure amb aquest tòxic d’una manera
segura, tal el que afirma l’informe
d’agost d’Unicef. L’arsènic s’usava en
medicina fins no fa gaire, tal vegada al-
gú se’n recordarà, per exemple, de la
solució de Fowler, o licor arsenical de
Fowler, que durant anys va ser tracta-
ment per a certes malalties cròniques de
la sang. Solucions, xarops i injeccions
amb arsènic també hi havia a pediatria:
cap al 1915 eren tractament indiscutible
per als fiets amb poca gana, per a la tu-
berculosi i per a l’anèmia.

Avui conté arsènic l’aire contaminat
amb el fum de les erupcions volcàni-
ques; també n’hi ha al tabac i en certs
aliments tractats en origen amb insecti-
cides arsenicals. I a la indústria de com-
ponents microelectrònics, i a les fone-
ries, i en pintures, herbicides, pestici-
des, fungicides i productes per a la
conservació de la fusta. Però sobre tot
tenen arsènic les aigües de Bangladesh.

Bangladesh era part de Pakistan; en
1972 se’n va declarar independent però
la pobresa va continuar extrema i els
conflictes continuaren freqüents. En
1991, un cicló va provocar centenars de
milers de víctimes. Els fiets de Bangla-
desh tenen el mateix dret a beure aigua
bona que els fiets de Menorca. Per tal
d’aturar la molt alta incidència de dia-
rrees greus provocades per beure aigua
contaminada de rius i llacs, el govern
de Bangladesh canalitza les aigües del

subsòl, que extreu de pous profunds.
Però van descobrir que les aigües d’al-
guns rius subterranis contenen un ni-
vell tòxic d’arsènic, i que aquest arsènic
és responsable del peu negre.

La canalització de les aigües profun-
des és un gran èxit sanitari en Àfrica,
però a la zona de Bangladesh va entre-
bancar-se amb un obstacle insalvable: hi
ha arsènic al subsòl i es filtra cap a cer-
tes capes d’aigües subterrànies. Ja fa
anys que el govern i diverses organitza-
cions no governamentals fan feines sen-
se aturar-se per identificar els pous con-
taminats, que marquen amb pintura
vermella; i els pous d’aigües bones, que
marquen de verd. Als pous vermells
instal·len filtres per eliminar-ne
l’arsènic. I a tot el país són habituals les
campanyes per advertir sobre els perills
de l’arsènic, per ensenyar a la població
com aprofitar millor les aigües de pluja,
per saber com instal·lar filtres d’arena
per a les aigües fluvials i d’estanys.

La malaltia és diu arsenicosi, arseni-
calisme o arsenicisme. La intoxicació
aguda amb arsènic provoca una forma
greu de diarrea hemorràgica, afectació
del cor, destrucció dels glòbuls vermells
dins dels vasos sanguinis i insuficiència
renal. No hi ha ni antídot ni cap tracta-
ment que sigui realment efectiu. La in-
toxicació crònica que es produeix, per
exemple, com a conseqüència de beure,
de manera habitual, aigües contamina-
des amb arsènic provoca, entre d’altres
símptomes, un trastorn gangrenós de
les extremitats inferiors (i superiors), i
és per aquest motiu que la situació rep
la denominació de malaltia del peu ne-
gre. No hi ha ni antídot ni cap tracta-
ment que sigui realment efectiu.

A més, amb tota prababilitat, la into-
xicació crònica per arsènic indueix el
desenvolupament del càncer de pell, de

pulmó, de fetge i de ronyó. Els habi-
tants de Bangladesh tenen el mateix
dret a beure aigües bones que els habi-
tants de Menorca, tenen el mateix dret a
disposar de serveis bàsics de salut, tant
per a la prevenció com per la curació de
les malalties locals.

Un bon grapat de fiets de Bangladesh
viuen a Barcelona. Són fiets immi-
grants, fills d’immigrants adults
d’aquell país, n’hi ha famílies senceres
que viuen a la part sud del barri del Ra-
val. Viuen en pisos petits, amb poc de
sol i mínima ventilació, no sempre amb
aigua calenta ni una instal·lació elèctri-
ca segura. Viuen amuntegats, apilats,
són molts en un pis força petit. No es
queixen, però, ben al contrari, perquè
reconeixen que tot vivint en males con-
dicions, segons criteris locals, viuen
molt millor que al país d’origen.

Al centre de salut del barri vaig tenir
oportunitat de xerrar llarga estona amb
dues de les pediatres que hi fan feines.
Em deien que al barri hi ha força casos
de raquitisme, i que són a causa d’una
alimentació pobra en calci i als habitat-
ges pobres de sol. El sol és necessari
per a l’activació de la vitamina D, i la
vitamina D activada és necessària per a
la bona salut dels ossos. No és bo que
sigui sol directe, que pot cremar, ja se
sap, n’hi ha prou amb un ambient asso-
lellat. I em deien també que encara que
no tenen símptomes d’intoxicació
crònica amb arsènic, els fiets que van
venir de Bangladesh, amb la família, te-
nen arsènic a la sang, segons van poder
observar en fer-los les analítiques co-
rrespondents. No saben, no se sap, qui-
nes conseqüències podria tenir aquest
fet a llarg termini. Amb una mica de
sort, en aquest centre de salut hi faré
feines durant un temps: us mantindré
informats.

M
Jorge Bello

Al barri hi ha força casos
de raquitisme que són a
causa d’una alimentació
pobra en calci i als
habitatges pobres de
sol, que és necessari per
activar la vitamina D»
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