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Les virtuts que ha tenir el metge

T
res són les virtuts
principals que ha
de tenir el metge, i
dues en són les

complementàries. Culti-
vant aquestes virtuts, el
metge assolirà un bon de-
senvolupament professio-
nal durant els anys de fei-

na i la millor de les benediccions, la pau,
en arribar el temps de la jubilació. Tal ve-
gada haurà aconseguit una bona posició
econòmica, i fins i tot el reconeixement
dels col·legues, però més important serà
tenir la consciència tranquil·la per haver
fet una feina ben feta.

Autodisciplina és la primera d’aquestes
virtuts: és necessària per a l’estudi sis-
temàtic i habitual de la matèria mèdica, i
per tenir controlades les passions que fan
de pals a les rodes. Mètode és la segona
virtut principal: és necessària perquè res ni
ningú quedi fora de les atencions per cau-
sa d’una sistemàtica poc ordenada. Minu-

ciocitat n’és la tercera: és necessària per fi-
lar prim, fins al detall més petit, i per tenir
cura de la paraula que diu i de la paraula
que amaga.

Humilitat, vet aquí una virtut que
complementa les virtuts principals del
metge. Implica l’obligació d’obeir els dic-
tats de la ciència, i de malfiar-se de la
temptació de pensar que «això és com jo
t’ho dic i perquè ho dic jo, i no em cal es-
coltar res més».

L’altra virtut és la reverència a la veri-

tat. No és tan sols la búsqueda de la veri-

tat, ni només la tranquil·litat de trobar-la.
No és tan sols l’obligació de dir la veritat al
pacient o a la família, ni és només l’obliga-
ció de fer públic això que tothom ha de sa-
ber. És més que això, és tenir reverència, el
màxim de respecte, envers la veritat, sigui
dolça o amargant.

Aquests consells no són meus, però hi
estic d’acord i estic segur que tots hi esta-
rem d’acord. Aquestes virtuts les va pro-
moure un gran metge, avui considerat
com el pare de l’ensenyament modern de
la medicina, als estudiants i
professors de les ciencies
mèdiques de la Universitat
de Minnesota, als Estats
Units, el 4 d’octubre de
1892. Encara que tenen més
d’un segle, aquests consells
conserven plena vigència:
són les virtuts que tot metge
ha de tenir.

Aquest gran metge és Wi-
lliam Osler (1849-1919). Va revolucionar
l’ensenyament de la medicina fins al punt
que els mètodes que hi va introduir són els
que avui s’apliquen arreu del món. Ha es-
tat un gran metge, però sobre tot un gran
professor, un gran docent de la medicina.

La medicina, i per tant la salut de to-
thom, li devem el concepte de metge resi-
dent o metge intern. Osler va promoure la
idea que durant el temps de formació el
metge havia de viure a l’hospital. Havia de
dedicar-li totes les seves hores a la medici-
na, havia d’impregnar-se’n. D’ençà de lla-
vors hi ha metges residents, metges in-

terns, metges de guàrdia.
Als professors els deia que havien de

mantenir-se al dia del que feien altres pro-
fessors d’arreu del món. I convidava a ju-
bilar-se al professor que no s’avenia com a
mínim a considerar les noves teories de
l’ensenyament de la medicina. Avui sem-
bla cosa òbvia, però llavors no ho era. Als
estudiants els deia que no n’hi ha prou
amb la classe magistral, que no basta el lli-
bre de medicina.

Havien de parlar amb el pacient, i parar-
hi molta atenció, perquè
això que explica el pacient
és la clau del bon diagnòs-
tic. Avui, aquest concepte
també sembla cosa òbvia,
però en aquells inicis de la
medicina moderna era una
idea revolucionària, i va
despertar no poques pas-
sions.

Sempre ha estat així: hi
ha bones idees que revolten les idees de
sempre, sovint oxidades, i desperten pas-
sions, de rebuig en algunes persones i d’ac-
ceptació en d’altres. Per això cal tenir el
cap obert a les noves idees, encara que
d’entrada aquestes idees potser semblaran
estranyes. Potser semblarà que el millor és
allò que es fa des de sempre, o que és mi-
llor qui és aquí de bon començament,
però hem d’admetre que el temps oxida
allò que roman massa quiet.

Les noves idees no sempre són bones
idees, però per saber el què d’una idea cal
parar-li atenció, i estudiar-la, i aplicar au-

todisciplina i mètode, i minuciocitat. No
és bo de rebutjar una idea d’entrada, sense
estudiar-la, ni és bo d’acceptar-la a la pri-
mera i sense estudi. Cal parar atenció per-
què el pacient, el públic, tothom té cosa
important a dir, i cal parar atenció amb
humilitat i sempre disposat a la veritat, en-
cara que la veritat estigui en el gran públic
i no pas en la ciència del setciències.

Aquest concepte de parar atenció a les
noves idees, i d’escoltar la gent, d’escoltar-
los amb atenció perquè és possible que
l’altre tingui cosa important a dir, aquest
concepte guanya encara més importància
quan es busca la solució a un problema
que la societat arrossega de fa temps, i per
al qual no troba solució satisfactòria. És el
cas, per exemple, dels metges a Menorca:
n’hi ha prou, o tal vegada falten alguns?
Hi ha algú que tingui una bona idea, o cal
continuar amb les idees de sempre?

Podem demar-li virtuts al metge que fa
feines a l’ambulatori o a l’hospital, i aquest
metge ha de demostrar que en té les que
necessita per a la feina. Però si li demanem
virtuts al metge del carrer, que parla amb
el pacient, que fa feina assistencial, amb
més raó li hem de demanar, més aviat exi-
gir, les mateixes virtuts als metges que fan
feines de gestió sanitària.

No sé si aquests metges parlen amb pa-
cients, no sé si s’adonen del que es cou al
carrer, no sé si recorden què és dolor i què
és solitud, i què és un sou que no hi arriba.
Aquests metges haurien d’acceptar l’antic
consell de parlar amb el pacient, perquè el
pacient té cosa important a dir.

JORGE
BELLO

El turisme nòrdic

com a alternativa

M’he pogut fixar darrerament,
en que hi ha hagut aquest any

un increment important de vols
cap als països nòrdics, inaugu-
rant nous vols directes cap a Co-
penhague, Helsinki i Oslo, i re-
forçant els ja existents amb
Suècia, i crec que és una molt bo-
na notícia.

En primer lloc els Escandinaus
tenen fama de tenir doblers i
bon gust, així com també els
agrada cuidar el medi ambient, i
de tot açò a Menorca en sabem i

molt, per tant que no vos sembli
extrany si sa gent d’aquestes te-
rres surt content de Menorca,
que és lo important, i jo tampoc
vull ser massa optimista i que
després tot això no passi, però te-
nint en compte s’aument de re-
serves i de vols que s’esperen es
pot intuïr un bon any per lo que
respecta al turisme nòrdic, i açò
pot dur moltes coses de bò, com
per exemple que deixin més do-

blers als restaurants, ja que el tu-
risme nòrdic podríem dir que és
el que deixa més doblers per fa-
mília de tots els turismes que vi-
siten la nostre illa, i és alguna co-
sa a tenir molt en compte.

Jo esper que aquest tipus de
turisme vagi a l’alça i es començi
a descobrir millor Menorca per
aquesta gent, que normalment
cerca llocs que respectin la natu-
ralesa, que faci bon temps, amb

cultura i paisatges verges, i no to-
tes les Illes Balears poden presu-
mir de tenir les platges que te-
nim, de ser Reserva de la Biosfera
i no tenir un litoral destrossat,
així que aquí tenim una bona
sortida, que mos pot posicionar i
diferenciar d’una vegada per to-
tes de sa resta d’illes.
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LeoMessi,delantero
argentino, tras la goleada de
su selección frente a Ecuador:

«Lamejor ovación que
recibí en Argentina».

Luis Figo, exjugador del Real
Madrid:

«Volveré al RealMadrid si
el destino lo quiere. No hay
nada decidido».

¡Ay de los vencidos!

Lo que hizo grande a Julio César fue que
tuvo compasión por los vencidos... No

siempre, pero en muchas más contadas oca-
siones que sus antecesores y predecesores.
Ahora, incluso entendiendo el dolor del pue-
blo egipcio, que soportó durante décadas la
tortura de la policía de Mubarak, los asesina-
tos de gays, la miseria a la que llevó a parte
de su pueblo, uno no deja de sentir que solo
hará grandes y libres a los Hermanos Musul-
manes si éstos son capaces de perdonar al
dictador. La cadena perpetua no es ligera, y
menos aún el peso de las muertes que, hasta
el infierno, llevará Mubarak, el sátrapa.
l JOSÉ ARANDA

Lo peor que puede hacer un juez es que-
rer quedar bien con todos a través de sus

sentencias. Los que no entendemos las pe-
nas como venganza (pena de muerte) la
perpetua es lo máximo que le podía caer a
Mubarak. Pero lo que hizo, no lo hizo solo.
Quedan muchas personas por juzgar y sen-
tenciar para que respondan ante la sociedad
de la brutalidad oculta de una dictadura
que gozó del visto bueno de las democra-
cias mundiales más influyentes. Las próxi-
mas elecciones decidirán si se hace justicia
o no. Los Hermanos Musulmanes manda-
rán apelar y juzgar lo que no se ha juzgado.
l PEP SANTOS

El juicio a Mubarak y sus colaboradores
ha estado condicionado porque quien

ha tenido que aportar las pruebas al tri-
bunal ha sido el mismo aparato de seguri-
dad responsable de los hechos juzgados.
Más que por la cadena perpetua del dicta-
dor y del ministro del Interior en lugar de
la pena de muerte, que es la que se espe-
raba, la furia se ha desatado, entre fami-
liares de las víctimas y revolucionarios,
por la absolución del resto de los acusa-
dos por falta de pruebas. Es lógica la in-
dignación ante la impunidad de los que
aparecen ante el pueblo como culpables.
l JULIÁN DELGADO

Venganza Sentencia injusta

¿Ha sido demasiado
«leve» la sentencia
contra Mubarak y sus
colaboradores?

TRES EN RAYA


