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La tribuna Diario
de

Citas

Drew
Barrymore.

� Elena Salgado, ministra de
Economía y Hacienda:
«Quienes más capacidad
tienen más deben
contribuir a este esfuerzo
solidario».

� Carmen Martínez,

secretaria general del PSOE
de la provincia de Valencia:
«(Francisco Camps) ha
traicionado la confianza de
los valencianos, porque
nadie le votó para que diera
este espectáculo tan
lamentable».

� Rafa Benítez, entrenador del
Liverpool: «Torres todavía
puede hacerlo mejor,
depende de él».

� Drew Barrymore, actriz: «No
estoy sobria ni lo
pretendo».

Illa de persones intel·ligents
roposava dilluns
passat que es faci
promoció de Me-
norca com una

illa de persones intel·li-
gents, i no tan sols per a
prendre sol i cervesa. I
ara, el VII Encuentro de

Tutores y Jefes de Estudios, organitzat
per la Societat Espanyola d’Educació
Mèdica, a Maó, me’n dóna raó. Més de
100 docents de la medicina van reunir-se
durant tres dies per discutir un seguit
d’assumptes, assumptes que també afec-
ten, i de manera força sensible, la realitat
sanitària de Menorca quant a metges resi-
dents. Cal continuar amb aquesta tònica
d’oferir Menorca com a seu de con-
gressos.

En aquesta tònica ocupa un espai pre-
ferent el 10è Congrés de Pediatres de
Llengua Catalana, que està previst que es
faci a Ciutadella, del 22 al 24 d’abril. La
imatge del Congrés queda il·lustrada de
manera magnífica amb un quadre del
magnífic pintor Torrent: hi ha un avi i
una fieta, sota el cel protector de Ses Vol-
tes, que es reconeixen, i reconeixen que es
necessiten mutúament. I d’això, sí que
se’n diu illa de persones intel·ligents, per-
què la intel·ligència no penja certificada
en un diploma ni fa ratlles i més ratlles en
un currículum. La intel·ligència de les
persones d’una illa rau en l’escalfor de la
mà que convida a entrar.

En aquests dies s’ha fet públic el ueb
del Congrés: www.cicspain.com/cplc2010.
Convido a entrar-hi. El programa científic
encara no està del tot perfilat, la qual cosa
val a dir que espera la participació dels
professionals de Menorca, espera que
presentin la realitat infantil d’una illa

intel·ligent davant un col·lectiu igualment
intel·ligent. Seria bo d’exposar-los la reali-
tat, perquè és ben probable que més ulls,
experimentats, amables i paternals, pu-
guin veure-hi més clar, i tal vegada po-
dran trobar solucions senzilles per als
problemes de sempre.

El Congrés presenta el seu Comitè
d’Honor, un costum passat de moda i
amb olor de naftalina que recorda l’època
en què s’havia de retre homenatge a les
persones que ocupaven un seient al graó
superior només pel fet d’ocupar-lo. Cal
recordar que els temps dictatorials ja
s’han acabat, afortunadament, i ara la
força rau en la raó, en la intel·ligència; i
no ha d’haver-hi cap altra força que l’ar-
gument sòlid, el sentit comú, la veritat. El
Comitè d’Honor inclou personalitats com
ara Marc Pons, president del Consell de
Menorca; Pilar Carbonero, alcaldessa de
Ciutadella; Vicenç Thomàs, conseller de
Sanitat; Antonio Gómez Arbona, gerent
de l’Àrea de Salut de Menorca; Joan Gual,
president del Col·legi de Metges de les
Illes Balears. Encara que hi ha qui sobra i
qui falta, sou benvinguda, senyora; sou
benvinguts, senyors, perquè tinc la certe-
sa que la vostra participació serà quelcom
més que sortir a la foto, ja que sou dignes
representants d’una illa de persones
intel·ligents.

En tractar-se d’una illa de persones
intel·ligents, és bo de preguntar-se si la
venda de la píndola del dia després, que
des d’avui es pot comprar sense recepta
en qualsevol farmàcia, és realment cosa
de persones intel·ligents. O si és un altre
moviment per sortir a la foto. Durant el
2007, al conjunt d’Espanya, més de 10.000
menors de 18 anys es van quedar emba-
rassades. Van practicar-se més de 6.000

avortaments en menors de 18 anys, 500
dels quals van ser en menors de 15. Són
xifres oficials, la qual cosa indica que les
xifres de la vida real segurament són més
altes encara.

La veu oficial, que mira de dissimular
les cruesa dels fets amb una disfressa de
paraules ambigües, diu interrupció vo-
luntària de l’embaràs quan vol dir avorta-
ment. La paraula correcta és avortament.

Estic en contra de tota mena d’avorta-
ment perquè implica la mort d’un fiet. I
precisament per això, estic a favor dels
mètodes per evitar que una persona hagi
de plantejar-se l’opció d’avortar. La xifra
d’avortaments en menors d’edat provoca
esgarrifances, i obliga a llevar-se el vel
que tapa els ulls i no deixa veure la reali-
tat.

Prou demostrat que està: no es pot con-
trolar la conducta biològica dels menors,
adolescents, impregnats d’unes hormones
meravelloses, perquè apunta a la conser-
vació de la vida. La vida depen de les for-
ces adolescents, i no pas de les forces de
les persones adultes. Les forces biològi-
ques de l’adolescència no es poden con-
trolar, però cal educar els adolescents per
tal que sàpiguen el què. Per tal que sàpi-
guen com s’ha de fer la feina ben feta.

Pares i educadors han d’ensenyar les
coses de la vida, i ho han de fer amb un
sentit positiu, tot pensant en les forces
biològiques, que són poderoses, i en les
forces afectives, que són igualment pode-
roses. I d’això, també se’n diu illa de per-
sones intel·ligents, persones que saben
què s’ha de fer si amb les urgències del
moment la prevenció (ai!) ha quedat en-
darrere. Pregunteu-vos, adults, quan de
tamps fa que no sentiu la urgència mera-
vellosa del crit de la vida, i pregunteu-vos
també a quina edat la sentíau cada dia, i
què vau fer.

Diumenge és la IX Mijta Marató Illa de
Menorca. Els adolescents no hi poden
participar, han estat exclosos per l’article
5è del Reglament de Carrera, tal vegada
perquè no tenen prou força. Tal vegada
perquè en tenen massa. Illa de persones
intel·lingents, si us plau, mira de no fer
olor de naftalina.

Jorge Bello

És bo de preguntar-se si
la venda de la píndola
del dia després, que des
d’avui es pot comprar
sense recepta, és cosa de
persones intel·ligents»
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Tres en raya
 � ¿Por qué los socialistas españoles se han desmarcado del grupo socialista europeo y han apoyado la reelección de
Barroso (el último `superviviente´ de la `foto de las Azores´) como presidente de la Comisión Europea?

La Federación
José María Carbonero

n Portugal hay elecciones y la dere-
cha se presenta con un programa an-
tiespañol, buscando el voto del ran-

cio nacionalismo, ese que sus pares también
intentan arañar aquí. En esta situación pun-
tual, la decisión española de apoyar a Barro-
so no es una estrategia sino un gesto, un
guiño a los portugueses que puede ayudar a
los socialistas lusos y –de paso- proseguir en
la idea de una federación ibérica, algo im-
pensable hasta hace poco y que sin embargo
comienza a abrirse paso con aparente facili-
dad. No hay mal que por bien no venga.

Lamejor
Xavier Cassanyes

or encima de ideologías está la perso-
na que mantiene con España una rela-
ción privilegiada de amistad y coope-

ración. Es bueno, además en este momento,
la continuidad de una figura experimentada
que ha demostrado saber crear consensos.
Barroso es una buena elección también por-
que, para España, apoyar a personalidades
portuguesas en los foros internacionales es
una buena estrategia para seguir el diálogo
franco e igual con nuestros vecinos, contra-
diciendo a aquellos que quieren ver una vo-
luntad asimilista por parte de España.

Realpolitik
Vicente Enguídanos

unque los presidentes de los 27 es-
tados miembros apoyaron la reelec-
ción del conservador Durao Barro-

so al frente de la Comisión, la mayoría Po-
pular no aseguraba su ratificación por la
Eurocámara. Los votos favorables de socia-
listas lusos, británicos y españoles le dieron
la mayoría absoluta, decepcionando las ex-
pectativas de Fillon, enojando a Schulz y de-
jando sin efecto la invocación al Tratado de
Lisboa. Una incongruencia que sólo se expli-
ca si se tienen en cuenta las aspiraciones de
Blair y González a liderar la Unión Europea.

APE


