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És una gran estupidesa

H
auria fet cent
anys la setmana
passada però no
hi va arribar: va

morir a 92. I continua llui-
tant, amb la veritat científi-
ca com l’únic argument,
contra el poder dels pode-

rosos. És el metge anglès Richard Doll. Va
demostrar que el tabac provoca càncer de
pulmó (quan gairebé tothom el considerava
un hàbit inofensiu), i va enfrontar-se a les
poderoses multinacionals del tabac (i va
guanyar, perquè la veritat sempre guanya).
En l’altra punta de la història, hom canvia
un conseller de sanitat llicenciat en medici-
na per un conseller de sanitat llicenciat en
farmàcia, vés a saber per quin motiu.

La veritat és l’únic argument, i no impor-
ta la condició de la persona que la faci ser-
vir com argument. Fa cosa de setanta anys,
el càncer de pulmó era la principal malaltia
com a causa de mort en el món que es creia
avançat. Una teoria prou acceptada deia
que la causa d’aquest càncer era l’augment
de l’asfaltat que a poc a poc entapissava ca-
rrers i carreteres, o tal vegada el fum dels
cotxes. Però Richard Doll va demostrar que
aquest càncer és cosa del tabac. Va fer un
estudi transcendental: durant anys va ob-
servar com evolucionava la salut d’un gran
nombre de metges. Va escollir metges,

col·legues, per estudiar-los, porque eren un
col·lectiu fàcil de controlar i teòricament
atents a la pròpia salut.

Amb aquest estudi va poder certificar el
que ja era evident per sentit comú: els met-
ges fumadors emmalaltien de càncer de
pulmó amb una freqüència molt superior
que els metges no fumadors. Va deixar
palès, per tant, que el tabac és causa del
càncer de pulmó.
No va deixar cap
dubte, l’evidència
era eloqüent i in-
qüestionable. Va pu-
blicar l’estudi i la se-
va extraordinària
conclusió, en 1950,
i en fer-se pública la
veritat es va desen-
cadenar una formi-
dable tempesta.

Les poderoses
multinacionals tal
tabac, de tentacles
infinits, van saltar enfurismades, i mentide-
res van iniciar una campanya per desacredi-
tar els estudis del doctor Doll, i mil cops
van assegurar que no tenien constància que
el tabac fos mala cosa per al pulmón, i mil
cops van negar que tinguessin programes
per fer desenvolupar i per conservar l’addic-
ció al tabac de milions de persones. Les

multinacionals tabaqueres va reunir-se, en
màxima cimera, en 1953, en l’Hotel Plaza
de Nova York, per dissenyar una estratègia
per apropiar-se de l’estudi del doctor Doll, i
per llançar una gran ofensiva propagandís-
tica per fer-ne dubtar la població. L’home
de Marlboro i els Picapedra fumant Wins-
ton, presentats com a models a seguir, són
exemples de estratègies maquiavèl·licament

pensades per captar
més i més fuma-
dors.

Fins i tot en la
dècada de 1970, les
multinacionals ta-
baqueres van acon-
seguir que el servei
britànic de salut li
demanés al doctor
Doll que canviés el
resultat dels estudis.
I que en comptes de
concloure que és
necessari deixar de

fumar per conservar la salut pulmonar, di-
gués que amb fumar menys ja n’hi hauria
prou. Van arribar al punt de dir que morir-
se als 65 anys ja està bé, a més perquè l’Es-
tat estalvia pensions.

Amb el temps i una evidència cada cop
més aclaparadora, i la participació de l’Or-
ganització Mundial de la Salut i de moltes

altres organitzacions, el poder dels podero-
sos no va tenir més remei que acceptar, al-
menys en part, la gegantina responsabilitat
que li pertocava per promoure arreu del
món l’addicció al tabac, i per negar que el
tabac fos dolent per a la salut. Avui ja no hi
ha cap dubte, però les mateixes multinacio-
nals continuen sofisticant els mètodes de
propaganda per no perdre clients, i si en
perden aquí, en busquen allà on la ignoràn-
cia i les autoritats són còmplices necessaris.

«Fumar és una gran estupidesa», va afir-
mar Richard Doll a Madrid, fa 13 anys, en
una reunió científica internacional organit-
zada per l’Escola Nacional de Sanitat. En
l’altra punta de la història, l’Escola d’Estiu
de Salut Pública de Menorca veu perillar la
pròpia continuïtat, vés a saber per quin mo-
tiu.

La feina científica i de divulgació que du-
rant anys van desenvolupar el doctor Doll i
els seus col·laboradors han salvat la vida de
milions de persones arreu del món. I també
va aconseguir un fita que avui és difícil
d’imaginar: va convèncer els polítics que la
veritat no és això que hom diu quan convé
i perquè convé, sinó que la veritat, encara
que de vegades sigui inconvenient i prurigi-
nosa, és allò que està a la punta dels nassos,
i no és bo d’amagar-la perquè brilla amb
llum pròpia, i prest deixa la brutícia en
evidència.

Tragicocómico
de Sintas

Alguien dijo que debemos ver
en la tragédia el lado cómico, y en
lo cómico la tragédia. Per ses fes-
tes de Sant Joan, li vaig dir: a qué
estás esperant per deixar sa cadira?
Hoy vísperas de los difuntos, dice:
«El Ayuntamiento está muerto. Si
alguien tiene otra solución, le de-
jo encantado la silla» (sic). ¡Pero
José María...! Sólo a un iluso, se le
ocurriría cargar con el muerto que
difunto estaba.

«Si no se aprueba la subida del
IBI, sería justo echar el 15/20 % de
nuestros funcionarios?» En primer
lugar Josep Mª - suena fatal la ex-
presión «echar». Cuando los gas-
tos de una empresa superan a los
ingresos, se reducen costos. Los
ciudadanos no tenemos por qué
mantener nada que nos perjudi-

que, bastantes problemas tenemos
para mantener nuestra casa. ¿Que
con los despidos se creará más pa-
ro y demanda social? Cada palo
aguante su vela. ¿Acaso el funcio-
nario es una casta protegida?

«Si no se aprueba el presupues-
to, me preguntaré que hago aquí»
(sic). Los deberes de un «major»
son muchos y variados; entre
ellos fundamentalmente, mejorar
la calidad de vida de los ciudada-
nos que para eso pagan impues-
tos. Subir las tasas para salvar la
‘Casa Grand’, supone empobrecer
más a la ciudadanía. Puede usted
hacer varias cosas: dimitir, hacer
encaje de bolillos o poner en ven-
ta el Ayuntamiento. Esto último
resultará difícil porque media Me-
norca está en venta y la cuarta
parte, se traspasa.

«Todos los grupos políticos so-
mos responsables de la situación“.
En menor o mayor grado resulta
cierto. ¡Paguen ustedes las conse-
cuencias! Los ciudadanos no tene-
mos por qué pagar la ineptitud y
la ambición de tanto político sin
escrúpulos. La ambición es legíti-
ma, siempre que no sea indecen-
te. Minar aún más el bolsillo de

los ciudadanos, no resulta nada
decente.

BARTOLOMÉ RUZ SÁNCHEZ
CIUTADELLA

Reflexió sobre la
celebració del dia
de Tots Sants

Bon dia a tots i totes! Avui el dia
res a veure amb el d’ahir, el sol
somrient ha sortit per celebrar Tots
Sants…

Aquest dia en què tothom sol re-
cordar, visitar, engalanar les cases,
pedres dels seus éssers estimats! Jo,
personalment, no m’agrada, avui,
visitar el cementeri, perquè no
m’agrada la gentada que hi trob,
cotxes que van i vénen, renou,
crits, xerrameques, per l’únic que
hi aniria seria per potser trobar al-
guns familiars, amics als qui feia es-
tona que no veia per poder com-
partir el nostre dolor. M’agrada,
veure com no tothom hi va de «xa-
xara» sinó que algunes persones hi
assisteixen, silenciosament, per po-
sar una flor al costat d’aquell enyo-
rat amic/a,pare mare, estimat…

A jo m’agrada anar-hi un dia
qualsevol, quan aquella tranquil·li-
tat que es respira al cementiri és la
meva companyia, quan aquell si-
lenci em fa escarrufar, quan con-
templ amb emoció, aquella ena-
morada que visita la casa del seu
estimat amb una flor a la mà, que
la deixa amb llàgrimes, recordant
el seu amor, la vida que haurien
pogut construir junts i que malau-
radament, un fatídic accident de
trànsit o una trista malaltia, li va
robar del seu costat… aquests dies
m’agrada anar al cementeri! Avui,
tot i que no m’agrada, però com
que en aquesta vida no podem fer
sempre el que volem, avui hi aniré
com a regidora, perquè crec que és
el meu deure i responsabilitat,
compartiré amb els companys i
companyes de consistori un senzill
i emocionant acte,de reconeixe-
ment a qui ens ha deixat aquest
any, enguany al nostre poble
d’Alaior !

Són moltíssimes les persones jo-
ves, que s’han convertit en estels!.
Hi aniré per aquest acte, però tam-
bé aprofitaré per fer una ràpida vi-
sita a les persones a qui estim, que
tenen la seva casa allà però ells no

hi són! Han marxat al cel, són per
jo les estrelles que més brillen cada
dia..., aquella alumna que ens va
deixar amb només 5 anys, allà pel
mes de febrer; un altre company, i
alumne meu, també, aquell agost,
als 15 anys , una jove que ens ha
deixat recentment, una persona jo-
ve que feia deu anys que lluitava
per viure i tant d’altres persones
que han marcat la meva vida pro-
fessional. Personalment els meus
avis, la meva cosineta, quan era
una joveneta, el meu conco, el
meu pare i fa poc mesos la meva
estimada tieta, aquella persona, tan
bona, que sempre es desfeia pels al-
tres fins i tot, quan es trobava ma-
lament i trobava que no calia anar
a molestar al metge… Sobtada-
ment, ens va deixar i el seu buit re-
cent, encara no l’he pogut refer! El
temps passarà i encara que el seu
record perdurarà, la vida segueix!

Valgui aquest escrit per tots ells!
Un bon amic em deia: «Les bones
amistats són com els estels que no
es veuen però sempre hi són». Això
és el mateix. Gràcies, amic!

FANNI RIUDAVETS I FLORIT,
REGIDORA DEL PSM-VERDS ALAIOR

CARTAS AL
DIRECTOR

JORGE BELLO
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La encuesta

¿Debendimitir de su cargo lospolíticos que
estén imputados enalgúncasode corrupción?

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 la edición digital


