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La encuesta

¿Tienepensado ir de rebajas durante
la campañade verano?

Puede participar en las encuestas de la
semana en nuestra edición digital
www.ultimahora.es/menorca

Los resultados de las encuestas se
pueden consultar en laweb.

Sabe a... Higgs

E
L día 4 de julio de
2012 ha entrado en
los anales de la histo-
ria por habernos tro-

pezado con algo que sabe a
Higgs.

Hace unos meses el redac-
tor jefe de un conocido se-
manario religioso pareaba la

necesidad de dar alimento a una familia en
el paro con como se gastan esfuerzos y dine-
ros buscando a esta «Partícula de Dios» enca-
bezando su blog La Partícula de Higgs y los
Macarrones con Pollo.

No sé muy bien como empezó el bulo de
tildar de Partícula de Dios al esfuerzo de
unos 5.000 científicos relacionados todos
con el CERN (Centro Europeo de Investiga-
ción Nuclear), ubicado entre Suiza y Francia,
pero sí sería más justo de reconocerse ésta
como un ¡Dios de Partícula!

Tropezarnos con algo que sabe a bosón de
Higgs ha conllevado unos cincuenta años de
arduos esfuerzos de construcción e investiga-
ción de este complejo científico de dimen-
siones mastodónticas.

Ahondar un túnel a unos 100 metros de
profundidad y con un recorrido de veintisie-
te kilómetros a la redonda teniendo unos 8,5
kilómetros de diámetro en su sección más
ancha. Mantener además el recorrido de sus
tuberías a una temperatura de 2 Kelvin bajo
cero (más en frío que el propio universo…),
para facilitar así el choque de al menos dos

protones acelerados hasta unas 11.000 revo-
luciones por segundo rozando casi la misma
velocidad de la luz lanzados en direcciones
opuestas. La energía para obtener un resulta-
do aceptable en este experimento de Higgs

es el de 125 billones de voltios de electrón o
resumido 125-Ge V.

Curioso sea saber que recibir el impacto
de uno de estos protones a tal energía se ase-
mejaría al golpe que provocaría un mosqui-
to embistiéndonos en la frente. La diferencia
sin embargo radica en que el tamaño del
protón es menor que el de la masa de un
mosquito…

Tras lo dicho la pregunta del millón es: ¿Y
para qué tanto esfuerzo?

Dicen que en pleno siglo XIX y durante
una presentación pública, un político pre-
guntó a Michael Faraday, descubridor de la
inducción electromagnética, para qué demo-
nios podría servir su descubrimiento. A lo
cual Faraday respondió: señor, no estoy muy
seguro, pero es más que probable que dentro
de unos años usted cobre impuestos por ello.

El presupuesto destinado a la investiga-
ción científica es mil veces menor que el
destinado para el de los fines bélicos y en el
caso del bosón de Higgs su coste es para que
los «macarrones y el pollo» de la familia en
aprietos… tengan masa, consistencia y sa-
bor.

MANOLO
BONET FUSTER
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de la vida, com
temps enrere suc-
ceïa a França amb
el teatre? A Tur-
quia, un país que
malda per guaitar a

l’ Europa unida (unida, si més no,
per un euro precari), les sales de
teatre estan finançades per la polí-
tica. Però vet aquí que el primer
ministre Recep Tayyip Erdogan a
principis de maig ha amenaçat de
privatitzar els teatres públics. Per
estalviar? Per imitar les retallades
de la perifèria europea?

No. La polèmica ha esclatat des-
prés de la programació a Istanbul
d’Obscenitats secretes, una obra
del xilè Marco Antonio de la Parra.
El muntatge del turc Fikret Urag
d’aquesta comèdia política, que De
la Parra situa en temps pinochetis-
ta, s’havia representat sense proble-
mes unes setanta vegades fins a la
prohibició. En una de les escenes
es veuen dos exhibicionistes amb
un impermeable, col·locats a la sor-
tida d’una escola: una metàfora per
evocar la dictadura.

El diari islamista Zaman ha pres
el foc de l’escàndol i ha qualificat
l’obra de «vulgaritat en mans de
l’Estat» (tot i que reconeix no ha-
ver-la vista). Joves cadells del partit
islamista han udolat d’indignació i
l’alcalde d’Istanbul, Kadir Topbas,
ha decidit esmenar les regles de
funcionament dels teatres munici-
pals per donar a uns buròcrates de
l’alcaldia el dret de visionar prèvia-
ment el contingut de les obres. Er-
dogan ha puntualitzat: «Nosaltres
finançarem els muntatges si el text
ens agrada». Més clar, aigua.

Pot un Estat de dret tolerar
aquesta censura? Per molts d’actors
culturals, aquesta és senyal de la
intolerància del partit d’Erdogan,
al poder des de 2003, i de la seua
voluntat de «moralitzar»
mitjançant la intervenció de la po-
licia política. Es dóna el cas que
Marco Antonio de la Parra el 1991
va guanyar el Premi Born de Teatre
amb El padre muerto, que plante-
java amb gran cruesa la història
d’un suïcidi i d’un exili, amb la
mort omnipresent, en un context
d’opressió dins la dictadura de Pi-
nochet.

Si cap Europa ha de tenir futur,
no serà la dels mercaders, sinó
aquella unida per la cultura de les
llibertats i en llibertat, on gestors
culturals com els de l’alcaldia d’Is-
tanbul o la policia d’espectacles
d’Erdogan no hi tenguin cabuda.

Un Premi
Born 1991
sota censura

JOAN LÓPEZ
CASASNOVAS

Una ventada, o l’efecte dòmino

E
l panorama que deixa
la consellera en anar-
se’n necessita una ex-
plicació, perquè sem-

bla inexplicable, i el públic
necessita que aquesta explica-
ció la doni la consellera, per-
què n’ha estat la responsable.
Ha d’assumir la responsabili-

tat que li pertoca, i ha d’entendre que va re-
bre un encàrrec, tenir cura de la sanitat insu-
lar, i si ara marxa ha de dir per què marxa i,
sobre tot, per què ha fet el que ha fet. Va ac-
ceptar una responsabilitat, va cobrar un sou
per assumir-la i seguirá cobrant per haver-la
assumit, i per tant el públic té dret a exigir
una explicació de nivell racional. En cas con-
trari, tothom tindrà arguments per considerar
irresponsabilitat.

Continuo pensant que som persones
intel·ligents, igual d’intel·ligents que conse-
llers i conselleres, i que podem entendre fins i
tot les coses difícils. Les autoritats farien ben
fet de recordar la condició intel·ligent de les
persones sobre les quals van assumir una res-
ponsabilitat, i haurien d’actuar en con-
seqüència. Per aquest motiu, les explicacions
que ara calen han de ser racionals, és a dir, de
nivell intel·ligent. En aquest nivell hi ha l’op-
ció a la pregunta, i l’obligació de la resposta, i
si la pregunta és sincera i intel·ligent, la res-
posta ha de ser igual de sincera i intel·ligent.

Però vet aquí que anunciar públicament i
oficialment que marxa «per motius perso-
nals» no és precisament una explicació
intel·ligent, ni és un argument racional. No és
un argument propi de la persona racional que
va rebre l’encarrec de tenir cura de la salut de
tothom. Tothom sap que els motius de la re-
núncia no són personals, i no és seriós afir-
mar que ho són. En veure que el sistema de
salut del qual havia de tenir cura el deixa

força malmès, en veure que deixa força dete-
riorada la situació de la sanitat, és imperatiu
tenir com a mínim la responsabilitat d’expli-
car què ha passat.

Fa mesos que la realitat demostra això que
la teoria indicava abans de començar: que la
política de desfer, en comptes de fer, no solu-
ciona problemes. Ben al contrari, entossudir-
se a desfer ha provocat el deteriorament de la
situació sanitària actual, que afecta tant a les
persones com a les institucions.

Els ambulatoris de Melilla, per exemple,
tanquen a mitja tarda de dilluns a dijous, di-
vendres tanquen a les tres. Però l’atenció
mèdica programada és només fins a les tres,
de dilluns a divendres. I l’horari de tres a dos
quarts de sis, de dilluns a dijous, només està
cobert per a situa-
cions d’urgència (hi
ha un ambulatori,
però, que és obert
fins les vuit). Melilla
és una ciutat bonica
que d’alguna manera
recorda Menorca per-
què el mar i la pedra
hi són ben presents.
Vaig anar-hi fa uns
mesos de turisme i, és
clar, vaig parlar amb metges d’hospital i
d’ambulatori.

Ara no recordo quin és el nou horari dels
ambulatoris de les Illes Balears, però sí recor-
do que a Melilla hi ha una estàtua de Franco,
dictador d’una llarga i cruel dictadura. És una
estatua de cos sencer, assentada sobre un pe-
destal, tot pujant un turó, mirant el blau de la
mar. Tal vegada és l’única estàtua del dictador
que hi ha a Espanya. Els ambulatoris de Meli-
lla tanquen a mitja tarda, i els metges de Me-
lilla guanyen més que els de Menorca.

Suposo que l’autoritat sanitària de Melilla

(vaig parlar bona estona amb el director d’As-
sistència Primària) estarà satisfeta de saber
que la sanitat balear troba inspiració en l’ho-
rari dels ambulatoris de Melilla, i els adapta a
la realitat balear. Però vet aquí que Melilla,
amb aquesta tradició d’horaris reduïts, manté
el trist honor de tenir la incidència més alta,
de lluny, de tot Espanya, d’hepatitis A.

No sé si això és causa o és conseqüència de
l’horari dels ambulatoris, més aviat penso que
és cosa del tipus de públic, però el fet és que
ara hi vacunen a tothom. A la vista queda, és
prou evident, que reduir l’accés a la sanitat,
tot reduint l’horari d’atenció mèdica i d’infer-
meria, és posar en perill la salut de la pobla-
ció. I els diners que miren d’estalviar-se tot
desfent el que estava ben fet s’acaba pagant

per posar-hi remei.
Tan de bo la caigu-

da de la consellera,
que fa oloreta de poca
competència per fer la
feina ben feta i de po-
ca responsabilitat per
assumir la desfeta, si-
gui un motiu per a la
reflexió seriosa i
intel·ligent. Tan de bo
sigui matèria per al de-

bat, i no tan sols per a la declaració política,
buida de continguts. Tan de bo sigui una ven-
tada terapèutica, un efecte dòmino que faci
caure tot això que no tingui prou solidesa.

El nou conseller en té ara la responsabilitat.
Ha de saber que pot comptar amb el recolza-
ment de molts. Ha de saber que estem aquí
per ajudar, fins i tot de lluny. Per ajudar-lo a
fer, però no estem per desfer. Que li demanen
una gestió intel·ligent, pròpia de persones, i
que ha de passar-hi comptes.

http://bello.cat/

JORGE BELLO

És evident que reduir
l’accés a la sanitat, tot
reduint l’horari d’atenció
mèdica i d’infermeria, és
posar en perill la salut
de la població‘‘


