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Mil i una maneres de morir

Per a bona part de la hu-
manitat, la vida trans-
corre esquivant la 
mort. I no em refereixo 
a la malaltia, els desas-

tres naturals, les calamitats o ac-
cidents a què tots estem exposats, 
sinó a col·lectius temporalment 
maleïts per una dictadura, una in-
vasió, una determinada localitza-
ció geogràfica que és objecte de 
desig de països veïns o una guer-
ra, màxima expressió de l’exerci-
ci de supervivència. En un con-
flicte es pot morir de fam, enter-
rat viu per bombes i runa, traves-
sat per bales o trossejat per 
munició, de fred i de malaltia, de 
pura desesperació, en mans del 
bàndol contrari, en la fugida a la 
recerca d’un refugi segur i pels at-
zars del destí més insospitat. So-
breviure arriba a ser una casuali-
tat, un do o una tossuda excepció, 
però l’obstinació de les persones 
per aconseguir-ho i, especial-
ment, per salvar els seus els por-
ta a embarcar-se en les odissees 
més nefastes per preservar la vida. 

Tot val per retardar la fatalitat. 
La bufetada arriba quan, després 
de desafiar les adversitats més 
punyents –traficants de persones 
que extorsionen les víctimes, 
moltes vegades violant dones i 
nenes a canvi del passatge cap a 
un lloc més segur; travessies in-
certes per deserts i mars, o 
l’abandonament més absolut–, 
els països en teoria desenvolu-
pats, afortunades excepcions 

d’estabilitat política als quals 
se’ls omple la boca parlant de 
drets humans, els tanquen les 
portes ignorant les convencions 
internacionals de les quals són 
partícips i empenyent-los a noves 
i desconegudes formes de morir. 

Els camps de refugiats són el 
més semblant a l’infern a la terra. 
Els seus habitants vaguen er-
rants, perduts en la seva tragèdia, 
entre focus d’infeccions, buro-
cràcies interminables i la humili-
ació de dependre de la compassió 
dels altres. A l’interior, agressi-
ons sexuals i intents de suïcidi 
són moneda corrent. De l’exteri-
or reben racisme, incomprensió i 
odi. Són saturats focus d’insalu-
britat, por i frustració on l’absèn-
cia de serveis bàsics i la violència 
gestada amb desesperació expo-
sen els més vulnerables a una do-
ble dosi de patiment i radicalit-
zen els seus habitants, farts de ser 
una barreja entre animals de fira 
i arma llancívola entre països. 

Són llocs inquietantment si-
milars als cinc continents, indi-
ferentment de la riquesa del pa-
ís que els aculli, perquè a ningú 
li importa la sort dels maleïts. El 
camp de Mória, a Lesbos, és des 
del 2015 un mirall en el qual no 
volem mirar-nos, perquè reflec-
teix les misèries i contradiccions 
d’una Europa decadent i sense 
principis que viu de les rendes 
del segle XX. En un lustre ha qua-
druplicat el seu nombre d’habi-
tants perquè els pròspers estats 
europeus han estat incapaços 
d’assimilar tota la seva població, 
ara de 13.000 persones. Els 27 pa-
ïsos de la UE no han trobat espai 

en els seus quatre milions de qui-
lòmetres quadrats per a un 
col·lectiu que representa el 
0,0029% de la població europea. 
Quan es va estendre la pandèmia, 
en lloc de desactivar aquesta 
bomba de rellotgeria, van tancar 
encara més els seus habitants a 
l’infern i van allunyar les ONG i la 
premsa confirmant que el co-
vid-19 és una oportunitat única 
per arrasar amb drets adquirits 
en nom de la seguretat sanitària. 
L’aparició dels primers contagis, 
uns 35, condemnava tots els seus 
habitants a l’infern de forma in-
definida. Els incendis que han 
devorat les instal·lacions forcen 
almenys que diversos països 
n’acullin diversos milers. L’enè-
sima tragèdia ha suposat la seva 
salvació temporal. 

No crec que als refugiats els 
preocupés gaire emmalaltir per 
covid-19. Per a ells el virus som 
nosaltres, persones espantades 
dels seus congèneres més vulne-
rables, indiferents davant del seu 
dolor i capaços de permetre que 
es cremin vius o s’ofeguin a les 
nostres costes abans que veu-
re’ns reflectits en la seva sort. La 
venjança anirà a càrrec de la his-
tòria: nosaltres vam ser ells i tor-
narem a ser-ho, perquè cap país 
és immune als conflictes i l’odi 
està en auge a Europa. Si tenen 
una mica més de memòria histò-
rica que nosaltres, quan ens arri-
bi l’hora ens recordaran el nostre 
menyspreu. 
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¿L’encarnació 
dels grinyols?

✒ Deia Laura Rosel poc abans d’estrenar-
se com a substituta de Terribas que tenia la 
intenció de fugir del tertulià estrella: la per-
sona, segons ella, que parla de tot sense en-
tendre-hi; i que buscaria el tertulià especi-
alista: un periodista que sap de què parla. 
¿Com s’ha concretat aquest gir en dues set-
manes? D’entrada, notem una gran absència 
(potser momentània), la de Joan B. Culla. Se 
m’acuden pocs exemples de tertulians que 
parlen tant sabent de què parlen. Com a 
oient, sentir Culla ha sigut un plaer i un pri-
vilegi: el d’aprendre coses –substancials i 
pertinents– que no sabia. Si Culla fos el mo-
del de “tertulià estrella”, una tertúlia d’“es-
trelles” seria imprescindible per formar i 
informar l’audiència.  

 
✒ Però no ens quedem en les baixes –qui 
sap si voluntàries– i anem a les incorpora-
cions, als especialistes. Alguns no deceben, 
ni tampoc decep Laura Rosel, que és una bo-
na professional amb un gran futur. Però, en 
general, la sinonímia entre especialista i pe-
riodista de la qual sembla partir, té certes lla-
cunes i alguns grinyols estridents. El perio-
dista, gairebé per definició, és més generalis-
ta que especialista, i aquesta tendència l’ha 
agreujat una crisi dels mitjans que no faci-
lita madurar en un camp concret amb la len-
titud que exigeix tot aprenentatge. Que joves 
promeses tinguin una admirable facilitat de 
paraula no vol dir que sempre sàpiguen –de 
debò i a fons– de què parlen, com ho sap, per 
exemple, una Milagros Pérez Oliva. Alguns 
noms creen dubtes i d’altres provoquen una 
franca alarma.  

 
✒ El pitjor càncer dels mitjans públics és que 
se’ls encomani això que dilluns Mònica Pla-
nas –arran del xou Rahola-Vilallonga– ano-
menava infotainment; i que en lloc “d’apro-
fundir en el que és important”, s’hi cridi i s’hi 
insulti. Si els dilluns de Roures, Culla, Nebre-
ra (la dels últims anys) i Ubasart em sembla-
ven modèlics és perquè –partint d’un alt grau 
de respecte i complicitat– els arguments 
d’aquests quatre no-periodistes s’enriquien 
mútuament com un quartet de música barro-
ca. I el motiu d’alarma és que tertulians que 
han demostrat de sobres en mitjans privats 
com poden arribar a ser de demagogs i gro-
llers, trobin ara un lloc a “la taula d’anàlisi” de 
Laura Rosel. 
 
✒ Sé que dir això és molt delicat. ¿Dema-
no que els censurin? No, demano –com va 
dir un dia l’Empar Moliner– que per arribar 
a un mitjà que pago amb els meus impostos 
calgui talent i currar-s’ho. I ho dic alarmat 
perquè sé que l’infotainment és la millor dre-
cera, la drecera més temptadora, per guanyar 
audiència. ¿És Rosel qui tria “especialistes” 
com Toni Bolaño o Anna Grau... o serien una 
encarnació dels grinyols?  

 
✒ Que els mitjans de més audiència siguin 
dignes només és possible si tots –ben inclosos 
els privats– no poden traspassar certs límits 
de decència. I els ulls grossos que fan els po-
ders polítics i fàctics a l’hora de posar aquests 
límits aboquen els mitjans públics a una llui-
ta per l’audiència on tot convida a sacrificar 
qualitat. Bassas i Terribas han demostrat que 
el rigor professional pot ser competitiu (mas-
sa per al gust d’alguns), la feina de Rosel és 
no passar per sota del seu llistó. 
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