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La cigarreta electrònica també es fuma
L’esforç de dècades contra el tabac i per la salut perilla si els ‘e-cigs’ són acollits amb laxitud

Un nou desafiament sanitari

entrada també per als ex-
fumadors, seduïts per la 
dubtosa promesa d’una 
mena de fumar més sa-
ludable o suposadament 
menys perjudicial. 
 De moment no sabem 
com afectarà a mig ter-
mini l’ús de les cigarre-
tes electròniques. El que 
sí que sabem és que les 
càrregues amb què s’ali-
menten, el fum que in-
hala el fumador d’e-cigs i 
el fum que exhala conte-
nen substàncies potenci-
alment nocives, tal com 
han evidenciat anàlisis 
independents realitza-
des per institucions tan 
prestigioses com la Food and Drug 
Administration (FDA) dels EUA. 
També s’ha provat que l’ús de les ci-
garretes electròniques provoca en 
els pulmons dels usuaris efectes a 
curt termini similars als que s’ob-
serven en els fumadors de tabac.
 Són informacions que la publici-
tat dels nous dispositius obvia; però 
aquesta omissió no és nova en la his-
tòria de la indústria del fumar, que 
mira de relacionar els seus produc-
tes amb el plaer, el benestar, la salut i, 
fins i tot, el consell mèdic. Sempre ens 
han dit que investigaven en benefici 
del consumidor: des del refinament 
de les mescles i la puresa de la matè-
ria primera, fins a la introducció dels 
filtres i, més a prop en el temps, la ir-
rupció dels anomenats productes 
light, desterrats finalment del mer-
cat, perquè provocaven equívocs lite-
ralment letals. La història ens explica 
que no hi ha hagut mai cap forma de 

L
a presència creixent de les 
cigarretes electròniques re-
presenta una preocupació 
comuna per a les autoritats 
de salut pública d’arreu del 

món. La nova tecnologia dels ano-
menats vaporitzadors guanya quo-
ta de mercat sobretot entre els fu-
madors convencionals, que pot do-
nar lloc a mantenir el consum en 
llocs en què s’ha prohibit el fum. Els 
nous dispositius també sedueixen 
alguns fumadors amb la dubtosa 
promesa que els ajudaran a deixar 
de fumar. Uns i altres ens preocu-
pen. Els primers perquè poden com-
portar la reintroducció del fumar 
en llocs públics; una pràctica que 
hem eradicat de fa uns anys. Els se-
gons, perquè no està gens clar que 
els e-cigs siguin un bon mètode per 
deixar de fumar, tot i que hi hagi al-
guns estudis que s’han volgut inter-
pretar en aquest sentit. 

Hi Ha un tercer grup de perso-
nes que és crític des del punt de vis-
ta de la salut pública: els qui poden 
accedir al consum de tabac a tra-
vés de les cigarretes electròniques. 
Serien els nous fumadors, especi-
alment adolescents i joves, alguns 
dels quals fumen cigarretes electrò-
niques dins les aules. No ens podem 
permetre que la moda dels e -cigs si-
gui la porta d’entrada de noves ge-
neracions de fumadors. Porta de re-

fumar que es pugui considerar salu-
dable. I que fumar mai serà més reco-
manable que no fumar. Des de Salut 
Pública ho hem de dir de manera ine-
quívoca i clara.
 Una altra confusió té a veure 
amb la consideració terapèutica 
dels e-cigs. Es parla de fumar menys 
substàncies tòxiques, la qual co-
sa explicaria que alguns metges es 
mostrin partidaris que s’utilitzin 
aquests dispositius en estratègies 
de reducció de danys. Només dis-
posar d’ estudis científics sòlids ens 
podrà dir si aquesta visió és encer-
tada, però, en tot cas, l’usuari hau-
ria de ser únicament una persona 
que hagués intentat diverses vega-
des deixar de fumar sense aconse-
guir-ho. És molt important recor-
dar que, quan es rep l’ajuda d’un 
professional sanitari per deixar el 
tabac, les probabilitats d’èxit es 
multipliquen. A més tenim fàrmacs 
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que hi contribueixen amb efecti-
vitat provada. A Catalunya l’ajuda 
a deixar de fumar forma part de 
la cartera de serveis de la xarxa as-
sistencial pública, i aquesta actu-
ació està coordinada des de Salut 
Pública. El resultat: 70.000 perso-
nes deixen de fumar cada any. 

actuaLment no hi ha 
cap normativa que reguli les cigar-
retes electròniques, ni tampoc els 
àmbits en què es poden usar. Ni 
les substàncies dels preparats amb 
què es carreguen, ni el marc en què 
es publiciten, tot i que l’OMS desa-
consella els e-cigs: «Fins que no hi 
hagi dades que demostrin que són 
productes segurs, eficaços i de qua-
litat acceptable i que això estigui 
certificat per un organisme regu-
lador nacional competent, els con-
sumidors no haurien d’utilitzar-
les». El Parlament Europeu acaba 
d’aprovar una proposta de directi-
va que considera que els e-cigs han 
de tractar-se com a productes de ta-
bac i no com a medicaments. 
 Des de Salut Pública abordem 
aquest assumpte en col·laboració 
amb diversos departaments de la 
Generalitat. L’objectiu és acabar 
amb aquests llimbs, i postulem 
que els e-cigs es regulin com el tabac 
pel que fa als usos i el consum. El ta-
bac causa més d’una mort cada ho-
ra a Catalunya i més de 25 malal-
ties, que escurcen 10 anys la vida 
d’una persona que fuma. Durant 
dècades hem fet un camí llarg i la-
boriós per desterrar el tabac  de la 
vida pública, i això no podem dei-
xar que es transformi en fum. H
Director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
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E
l mes vinent farà 150 
anys de la fundació del 
Teatre Romea. Si no 
m’equivoco, és el tea-
t r e  m é s  a n t i c  d e 

Barcelona. En una ciutat on s’han 
tancat tants locals de tota mena, 
la supervivència del Romea és un 
fet notable.
 Julián Romea era un actor cas-
tellà, però al cap de quatre anys 
de la inauguració em sembla que 
ja es deia Teatre Català Romea. 
La denominació va durar fins a 
l’acabament de la guerra, quan 
ja només era possible fer-hi tea-
tre en castellà. Però uns empresa-
ris tenaços van aconseguir, al cap 
d’uns vuit o deu anys, que el Ro-
mea es convertís en una rara pla-
taforma on el català era pública-
ment parlat i escoltat.

 A més, es van inventar els ci-
cles de Teatre Llatí, que era una fi-
nestra oberta a la internacionalit-
zació. Mira’t des d’ara, trobo molt 
meritori que s’aconseguís que hi 
vingués el Piccolo Teatro de Milà 
i el Living Theatre de Nova York. 
Eren uns anys molt vitals, i jo hi 
vaig veure obres d’Espriu, Brecht, 
Guimerà, Rusiñol...
 Va ser el teatre on Segarra va 
presentar diverses obres de gran 
èxit popular, i molta gent hi va 
anar per escoltar en públic el so 
de la llengua, i en aquest sentit 
s’hi va crear una complicitat molt 
eficaç.
 Aprofitant que la companyia 
feia festa els dilluns, el director 
Esteve Polls es va inventar un ci-
cle de representacions úniques 
en aquests dies. M’hi va estrenar 
una obra, És perillós fer-se esperar, 
que després va córrer per les co-
marques. Aleshores vaig desco-
brir que la vida de l’autor teatral 
és molt dura: si una obra tenia 
èxit i durava temps, els altres au-
tors no tenien espai. Jo ja havia 
publicat algunes novel·les, i els es-
criptors podíem compartir amis-
tosament l’espai en una llibreria. 
No hi havia un tap per accedir al 
possible públic.
 Davant aquella situació, vaig 
renunciar a la lluita. Vaig estri-
par una comèdia que tenia a mig 
fer i vaig encendre una pacífica 
pipa. H

Petit observatori

Es compleixen ara 
150 anys de la fundació 
del Teatre Romea, el  
més antic de Barcelona

el mèrit
d’aquell
teatre
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Dues mirades

Demanar perdó

 Però els bisbes catalans, una al-
tra vegada, han optat més per la 
vaguetat que no pas pel cristianis-
me. ¿Què és això dels «errors come-
sos en un passat més o menys llu-
nyà»? ¿Més o menys? ¿Parlem de la 
Inquisició, potser? ¿I aquesta «cul-
pa genèrica que ho inclou tot»? Ai-
xò és essencialment contrari a la 
doctrina catòlica. Les culpes són 
concretes, definides. ¿I ara resulta 
que el mur que impedeix demanar 
perdó per la convivència i la con-
nivència amb el feixisme és que 
no hi ha estudis objectius sobre el 
franquisme? Eminència, el que di-
eu és un insult a la intel·ligència. I 
no ho podem permetre. Sense di-
plomàcia, sense jocs de paraules, 
des de la fe compartida, no us im-
ploro sinó que us exigeixo que de-
maneu perdó. H

¿T 
ant costa demanar 
perdó? ¿Tant? Haurí-
em de demanar perdó 
sempre i a tothora. 

Perdó per les mancances, per la ma-
la fe o pel despropòsit inconscient. 
Perdó per no atendre el reclam de la 
justícia, els deures estrictes de l’èti-
ca. Perdó sense descans. I no, resulta 
que no. El cardenal Martínez Sis-
tach ja n’està tip. «Si sempre hem de 
demanar perdó», ha dit, «no acaba-
ríem mai». ¿I què? Doncs no acabem 
mai, o potser que comencem d’una 
vegada. És cert que la Tarraconense, 
almenys això sí, ha dit alguna cosa, 
una cosa vagament cristiana, a dife-
rència de la Conferència Episcopal 
Espanyola, que no ha dit res, que en-
cara viu en un temps d’imperi i de 
supèrbia, allunyada de la humilitat 
i, doncs, de la contricció. 

JOSEP MARIA Fonalleras

moral i un altre contra la integri-
tat física, obstrucció a la justícia i 
coaccions».
 El pitjor que li pot passar a un 
cos policial és convertir-se en no-
tícia dia sí, dia també. Potser els 
agents del Turó de la Peira es van 
extralimitar en la seva tasca o pot-
ser van actuar correctament, pe-
rò la gentada que els va envoltar 
els va considerar indignes o, com 
a mínim, amb escàs poder moral 
per actuar. El menyspreu i la su-
pèrbia amb què han actuat alguns 
comandaments policials han des-
pertat els recels dels ciutadans. 
Fent pinya i envoltant de silenci 
la mort de Benítez o la mutilació 
d’Ester Quintana han fet un flac fa-
vor als seus agents. Ara, els Mossos 
estan sota sospita permanent. Res 
de bo per a la seguretat de tots. H

L
es marques saben molt bé 
que una ficada de pota en 
la comunicació pot enge-
gar a rodar anys de cohe-

rència i consolidació al mercat. 
Ahir de bon matí vam conèixer la 
inquietant notícia que una multi-
tud al Turó de la Peira havia obli-
gat deu mossos a fugir sense poder 
detenir un jove que, presumpta-
ment, havia amenaçat els clients 
d’un bar amb un ganivet. La multi-
tud increpava els policies, els gra-
vava amb el seu mòbil i la germana 
embarassada de qui anaven a dete-
nir va assegurar que havia rebut 
alguns cops. També ahir, la jutge 
va imputar vuit mossos per la vio-
lenta detenció de Juan Andrés Be-
nítez, després de la qual va morir. 
Els acusa d’«un delicte contra la vi-
da, un altre contra la integritat 

Sospites
EMMA Riverola


