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desconcert. Per una ban-
da, legislem a base de re-
ials decrets, fruit suposa-
dament de la necessitat 
urgent (els increments 
pressupostaris anuals 
al voltant de dues xifres 
percentuals han estat la 
tendència des de prin-
cipis de segle). Per l’al-
tra, el comprador natu-
ral s’ha manifestat com 
a imprevisible quan de-
creta baixades de preus 
de medicaments de ma-
nera unilateral. L’es-
cenari és percebut per 
molts dels actors com a 
desconcertant, entre el 
«tocat i no jugo» i la ga-
llineta cega. 
 Estranyament, la decisió de la 
ministra Ana Mato de cobrar per 
certs medicaments d’ús hospitalari 
ha aixecat poca polseguera. Inten-
tem racionalitzar-ho. Perquè un fàr-
mac sigui catalogat d’ús hospitala-
ri ha de ser proposat pel ministeri 
atenent, entre altres, raons de gra-
vetat de la malaltia i de control de 
la dispensació de productes. Qui fi-
xa els preus dels fàrmacs és el mi-
nisteri, i ho fa atenent unes nego-
ciacions amb els promotors de la 
innovació segons criteris epidemi-
ològics i de despesa. Ara resulta que 
es vol cobrar un copagament (tècni-
cament, una càrrega per a l’usuari), 
una mesura que serveix per conte-
nir la demanda (que l’Administra-
ció prèviament ha estudiat i limitat 
amb l’establiment d’unes regles de 
prescripció, dispensació i indicació 
estrictes) o augmentar els ingressos 

Jugant a fet i córrer amb els fàrmacs
No es pot entendre que es vulgui imposar el copagament en els productes de distribució hospitalària

¿Q
ui no ha jugat 
mai a fet i cór-
rer? Amb el pas 
del temps és 
un bon hàbit 

que es va perdent, ja que és un joc 
bastant interessant, com la majoria 
dels jocs infantils: és entretingut, 
millora l’agilitat i combina tàctica i 
velocitat. Però passa com en la ma-
joria dels jocs, que quan hi ha mol-
ta diferència entre els jugadors es 
torna avorrit, perquè sempre s’en-
ganxa el mateix i sempre hi ha els 
que s’escapen. Part de la gràcia del 
joc consisteix en un cert equilibri 
entre els jugadors i a fer que es man-
tingui l’incentiu de córrer, ja sigui 
per enxampar o no. I el joc acostu-
ma a acabar-se quan algun dels ju-
gadors decideix traspassar tota la 
càrrega del joc a qui enxampen, el 
temut «tocat i no jugo».

AMB LA INNOVACIÓ en 
el sector de la salut passa una mica 
el mateix que en el joc: l’emprene-
dor (que arrisca els seus diners en un 
projecte) ho fa perquè creu que en el 
terreny de joc hi ha altres jugadors 
que tenen ganes de ser empaitats i 
a qui en algun moment pot enxam-
par, és a dir, que hi ha la possibilitat 
que aquell nou desenvolupament 
es transformi en una compra. En el 
camp de la política farmacèutica 
vivim últimament instal·lats en el 

(quan l’Administració ja ha fixat els 
preus). 
 Que els costos de la implementa-
ció d’aquesta mesura seran alts és 
una cosa probable, igual que ho han 
estat mesures semblants adoptades 
al Regne Unit, i qui sap si superi-
ors a la possible recaptació. Els pre-
cedents del càlcul de l’impacte de 
l’increment de l’IVA no suposen un 
bon presagi. Que el copagament és 
inequitatiu no és discutible. Els in-
crèduls, que revisin la tendència de 
despesa en prescripcions farmacèu-
tiques dels últims anys i veuran que 
l’euro per recepta (una altra forma 
de càrrega a l’usuari) o l’increment 
del copagament dels productes de 
dispensació ambulatòria van redu-
ir el consum de manera despropor-
cionada. O que la introducció tarda-
na de les mesures de copagament al 
País Basc reprodueix aquesta ten-
dència.
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Solà-Morales
  Que els menys rics estan més 
malalts tampoc és una cosa que 
es discuteixi. És una obvietat que 
els que menys tenen paguen més 
en fàrmacs. Imposar un copaga-
ment en els productes de distribu-
ció hospitalària no es pot enten-
dre. Suposadament són fàrmacs 
cars perquè aporten molts bene-
ficis per a una gent molt malalta 
–diagnosticada pels professionals 
del sistema públic– i perquè es dis-
pensen en un sistema públic. ¿Què 
més falta per controlar la indica-
ció? ¿Què pot fer el malalt? No hi 
ha cap motiu econòmic (no és un 
mercat lliure, sinó regulat), sani-
tari (el diagnòstic el fa un tercer) 
ni moral (¡només faltaria!) per fer-
lo pagar.

POtser eL problema es-
tà en l’establiment del valor 
d’aquests fàrmacs, i si valen el que 
costen. És un problema molt di-
ferent. Potser requereix una anà-
lisi del sistema d’establiment de 
preus a Espanya, a Europa i al món 
més avançat. Un altre problema 
seria que els sistemes de control 
intern de la prescripció-dispen-
sació no siguin prou eficaços, pe-
rò això no s’hauria de traslladar 
a uns pacients que no han decidit 
lliurement que volen prendre una 
medicació sinó que algú els l’ha 
prescrit. Si el sistema no funciona, 
el problema és de la cadena d’esta-
bliment de valor, no de l’usuari. Si 
creiem que el sistema funciona, és 
una opció que podem discutir. En 
cas contrari, pagues i no jugo. H
Director de l’Institut d’Investigació
Sanitària Pere Virgili.

Els canvis en sanitat

NUALART

E
scric aquestes ratlles 
quan està a punt d’aca-
bar-se el setembre. Mi-
ro per la finestra i fa un 
dia clar. Surto al carrer 

i la temperatura és primaveral, 
per no dir estiuenca. D’aquí dos o 
tres dies –és a dir, quan aquest ar-
ticle sigui llegit– el lector sabrà si 
el termòmetre ja ha baixat, i si 
l’octubre ha reclamat finalment 
el seu vestuari de tardor. O si en-
cara li barra el pas l’exèrcit de mà-
nigues curtes i braços i cames a 
l’aire.
 Aquest estiu s’ha batut el rè-
cord barceloní, si no em corregei-
xen, de joves –i també no tan jo-
ves– amb shorts i noies amb mi-
nipantalons. És un vestuari que, 
com tot en aquesta vida, ha supo-
sat a la vegada un èxit i un fracàs. 
És la moda, i si això es ven molt, 
allò altre es ven poc. Ja vindran 
–si no és que han fet una apari-
ció sobtada– els jerseis gruixuts 
i les llargues bufandes. (Es trac-
ta, sempre, de triar al màxim). 
Barcelona és una ciutat bastant 
temperada, però una visible part 
de la seva població –la juvenil, és 

clar, però no de manera exclusi-
va– és partidària d’accentuar vi-
siblement, pel que fa al vestuari, 
la presència de l’estiu i la presèn-
cia de l’hivern.
 Comencem el mes d’octubre 
sense saber com serà l’hivern, 
perquè la tardor inaugura un 
camí indecís. Això del clima és 
apassionant. L’arribada del fred 
és rebuda amb exclamacions 
d’impaciència: «¡Ja era hora!». I, 
paral·lelament, una part de la po-
blació que vivia una tardor feliç 
es queixarà si el clima compleix 
el seu deure de refredar-se. «L’hi-
vern lúcid», va dir Mallarmé. Po-
dem interpretar-ho com ens sem-
bli, la frase és bonica. Com si des-
prés de l’atabalament boirós de 
l’estiu, l’hivern purifiqués l’aire 
i facilites més moments de refle-
xió.
 En qualsevol cas, no som se-
nyors del clima. I d’aquesta ma-
nera ens estalviem l’avorriment. 
Preguntar-nos, quan ens llevem, 
«quin temps fa» és una petita lli-
çó d’humilitat. Ningú pot dir 
«quin temps fem». H

Petit observatori

Preguntar-nos al 
llevar-nos «quin temps 
fa» és una petita lliçó 
d’humilitat

No som 
senyors
del temps
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Espinàs

Dues mirades

Alta temporada

ra sòlida, atrevida, moderna i di-
versa, que reuneix els esforços pú-
blics i privats amb l’objectiu d’ofe-
rir una programació de qualitat 
indiscutible, amb els grans noms 
de l’escena europea, els emergents 
sud-americans i molts creadors del 
país.
 Ollé, amb la seva renovada De-
gustació (hi fa una intervenció sug-
gestiva, evocadora però no pas nos-
tàlgica: construeix un edifici nou, 
com qui diu), també ret homenat-
ge a una altra eclosió impensable 
a primers dels 90, la del Celler de 
can Roca. Cuina i teatre s’alien en 
una idea que no s’allunya del pro-
gramari original: l’elogi continu 
de l’evanescència, la persistència 
coriàcia del que és fugisser, d’allò 
que només s’atrapa amb la saviesa 
dels sentits. H

A
vui  comença el festival de 
teatre Temporada Alta, a 
Girona i a Salt. Amb un es-
pectacle de la factoria Ollé 

(Joan Ollé), una rehabilitació, per 
parlar en termes arquitectònics, de 
la primera caseta que va ocupar la 
finca d’aquest esdeveniment que 
s’ha convertit en els anys en una re-
ferència ineludible del teatre inter-
nacional. Aquesta primera edifica-
ció, modesta, es deia Degustació i era 
una funció feta de retalls de textos 
relacionats amb la gastronomia. Es 
va estrenar el 1992 i va ser el primer 
muntatge d’una inicial TA que ofe-
ria quatre espectacles de petit for-
mat. ¡Quatre!
 Vint-i-un anys després, els es-
pectacles són prop d’un centenar i 
aquella aventura minúscula i molt 
voluntariosa avui és una estructu-
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radicals islamistes. És també la ca-
ra d’una nena de l’Afganistan o 
el Pakistan que, des de la finestra 
d’una aula sense pupitres ni cadi-
res, tem l’atac dels talibans. Àcid a 
la cara, gasos verinosos, trets o gra-
nades mantenen una batalla con-
tra les lletres i els números. Hi ha 
més cares. Com el de la integrant 
del grup de música punk Pussy Ri-
ot que, des de la presó de Mordò-
via, ha protagonitzat una vaga de 
fam per denunciar la brutalitat 
dels abusos als quals són sotmeses 
les recluses. Hi ha milers, milions 
de cares que, des de la seva extre-
ma debilitat, converteixen les se-
ves vides modestes, insignificants 
en la nostra ignorància, en autènti-
ques gestes. Malgrat tot, es neguen 
a agenollar-se. La seva única arma, 
la dignitat. H

N
o vesteixen túnica, ni 
s’enfronten a les males 
passades dels déus de 
l’Olimp, ni parlen la llen-

gua d’Homer. Tampoc se cenyeixen 
el cos amb malles multicolors ni te-
nen poders sobrehumans capaços 
de vèncer els monstres del mal. 
Menys encara llueixen a les seves 
guerreres condecoracions bri-
llants de passats de sang. Són una 
altra mena d’herois, tristament re-
als, dolorosament normals. Són els 
testimonis d’una lluita homèrica 
per un grapat de drets que, en la ru-
tina tranquil·la de la nostra vida, 
ens semblen descomptats.
 És, per exemple, la cara anòni-
ma d’un estudiant nigerià que es 
nega a abandonar la universitat 
malgrat que, dissabte passat, 50 
companys fossin assassinats per 

Herois
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