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El voraviu Joan Vall Clara

Cadires punxegudes

l sabater, el més mal calçat”, deia
l’àvia Neus. La Corporació Catala-

na de Ràdio i Televisió viu per homenatjar
la dita. Avui fa 72 hores del comiat (amb
diürnitat, però amb traïdoria) de la Mòni-
ca Terribas i pinta que tindrem el mateix
nivell d’explicacions que amb la sortida de
Laura Rosel del FAQS. Al darrere hi ha es-
pès i menut d’intrigues, lluites pel poder i
models polítics de comunicació pública,
però se’ls guarden com si la comunicació
pública (paguem tots) fos el seu jardí par-

“E ticular. Ja veurem si avui després de la
trobada del director de Catalunya Ràdio
amb el consell de direcció de la CCMA ex-
pliquen res al gran públic. A la ciutadania,
ens tenen en compte per dir-nos cada
mes que TV3 va la primera (no juga ningú
més a la seva lliga) i per demanar-nos
més quartos (que quan no és per naps és
per nesples, però mai fan prou amb els
243 milions d’euros fixos). Deia en Jordi
Basté en acomiadar la seva competència
dels darrers set anys que les cadires dels

matinals de la ràdio són punxegudes. Val.
Ja tenim títol. Però qui els fa punxegudes
les cadires? Surten punxegudes de fàbri-
ca? No m’ho puc creure. Fabriquen les ca-
dires conforme normes ISO ortodoxes i
dia a dia algú hi posa les punxes fins que
te n’afartes i t’acomiades gairebé a la
francesa amb un missatge tan poètic com
críptic però en què s’entén tot. Ja troba-
ran qui ho faci “com ells volen”. Qui són
ells? Els ciutadans que paguem, no. Ningú
ens consulta.

Adeu a la francesa amb missatge
poètic i críptic però en què s’entén tot

“Des de fa uns mesos
vivim en una permanent
distopia on ens expliquen
coses que ningú qüestiona,
i qui ho fa és rebutjat per
una majoria que és
absolutament acrítica. Per
què no fem preguntes i
exigim respostes?

n aquest món, i
com es pot com-
provar rellegint

la Història, les grans
estafes que han reei-
xit tenen certs trets

en comú: es fan davant de tothom, ba-
sen part de la seva efectivitat en la ins-
trumentalització de la por, generen un
relat que sembla veraç, i tot allò que dis-
senteix de la versió oficial s’etiqueta
com a conspiranoia. En el fons, les men-
tides que més funcionen són les més
simples. Estructuralment recorden el
“joc de la boleta”: un mestre de cerimò-
nies distreu el babau de torn pregun-
tant-li on hi ha la boleta que s’amaga so-
ta un dels tres gots opacs que mou a gran
velocitat. La persona enganyada no ho
percep, però tot ha estat preparat mil·li-
mètricament: al seu entorn hi ha tot de
desconeguts que exerceixen una certa
pressió de grup, sigui animant-la o sigui
dient en veu alta on creuen que hi ha la
pèrfida esfera; l’incaut s’ha sumat al joc
perquè abans algú ho ha fet (el ganxo) i
s’ha emportat un bon feix de bitllets; el
jugador està tan concentrat en el joc que
no veu com hi ha estratègicament col·lo-
cades altres persones prestes a fer des-
mantellar la parada si són descobertes.
Al darrere del que només es veu, un tri-
ler i tres gotets, hi ha tot un sistema per-
fectament organitzat.

DES DE FA UNS MESOS, vivim en una per-
manent distopia, on el que vivim, veiem,
llegim i escoltem no és totalment cohe-
rent, però públicament gairebé ningú ho
qüestiona, i qui ho fa és rebutjat per una
majoria absolutament acrítica. Ara bé,
accedir al pensament crític és tan fàcil
com preguntar i exigir respostes. Aques-
tes són, des del meu punt de vista, algu-

E

nes de les preguntes que cal fer respecte
del coronavirus i a les quals no he trobat
resposta enlloc: Què és un “rebrot”?
Augmenten els “rebrots” perquè ara es
fan més proves que abans? Les proves es
fan a persones que ja han passat el virus
o a d’altres? Perquè, si es fan a persones
que no havien estat diagnosticades, el
que tenim són nous diagnòstics, no? Un
“rebrot” no seria la reinfecció de perso-
nes donades d’alta? Si hi ha més perso-
nes que s’ha detectat que estan conta-
giades però el nombre de morts no aug-
menta proporcionalment a com ho feia
abans (ràtio detectats/en tractament/
morts), això deu voler dir que la malaltia
no és tan mortal com es pensava i, per
tant, l’única manera de saber exacta-
ment l’índex de mortalitat de la Co-
vid-19 és diagnosticar a tothom, o no?

SEGUIM: si els tests ràpids s’ha demos-
trat que donen molts falsos positius, per
què es continuen fent? Les proves PCR
són realment fiables o ho són les serolò-
giques? I si ho són més aquestes, per què
no se’n fan? El virus es transmet per l’ai-

re, sí o no? Si el virus pot accedir al nos-
tre cos per les mucoses dels ulls, per què
només ens hem de tapar la boca i el nas?
Per què una persona no pot anar sola pel
mig de la ciutat si no hi ha ningú i en can-
vi ens pot passar pel costat un ciclista o
una persona corrent que respira més
fort i, per tant, deixa anar més agents in-
fecciosos i a més distància? Per què s’eti-
queta els morts de coronavirus amb un
grau de transmissió que impedeix als fo-
renses fer les autòpsies que ens perme-
trien saber millor quins òrgans afecta el
virus? Per què els mitjans no expliquen
que el problema real del virus és la con-
centració de la càrrega viral? Per què no
es fa públic aquest any quantes persones
moren de malalties estacionals com la
grip o la pneumònia? Per què les xifres
de contagis i morts de coronavirus no es
comparen amb les xifres pròpies d’al-
tres malalties infeccioses comunes? Per
què no es distingeix entre els morts per
Covid-19 i els morts amb Covid-19?, el
matís és important... Per què no hi ha xi-
fres de la situació a Madrid? Per què TV3
dedica una part extensa d’un telenotí-
cies a parlar de “rebrots” i tot seguit en-
cadena una informació sobre que no hi
haurà prou vacunes per a tothom? Per
què jutges, policies i militars prenen de-
cisions que pertoquen a les autoritats
sanitàries? Per què...?
El nombre de preguntes sense resposta
és tan alt que és una autèntica frivolitat
periodística no fer-ne cap. Frivolitat o
mala praxi, o..., i aquí cadascú que pensi
el que vulgui. El que també és inquie-
tant, des del meu punt de vista, és que no
es dediqui ni un minut a parlar del tsu-
nami econòmic que s’acosta ni s’activin
ja ara mecanismes per preveure una res-
posta ràpida al seu impacte. Ah, per
cert, ja sabeu on és la boleta...?

Andreu Mas. @Andreumasd. Periodista, escriptor i empresari

La boleta impossible de trobar
Tribuna Raça humana

Carme Vinyoles Casas

urtz tem –això
diu– que els di-

ners es perdin en
les tenebres del dis-
pendi mentre el seu
company Rutte es-

mola els ullals damunt les reformes
(pensions i mercat laboral) condiciona-
des als ajuts per a la recuperació de la
nova i més dura desfeta econòmica. En
el fons, ells, en representació d’Àustria i
Holanda i al costat dels seus col·legues
de Suècia, Dinamarca i Finlàndia, es
proposen un altre austericidi, això sí,
més dissimulat que l’anterior perquè
els 180.000 morts per la pandèmia els
contemplen i perquè aquesta vegada la
magnitud de la devastació podria arri-
bar al nord si no s’adopten cures pel
sud més colpejat, o sigui, podria posar
fi a la UE. Tanco l’article sense saber si
s’haurà arribat a un mínim acord des-
prés de tres dies d’intenses negocia-
cions, però val la pena posar el focus en
Holanda, de qui algú ha lamentat que
ho vol tot, els tirants i el cinturó, davant
la intransigència de la seva posició. Hi
afegiria que té molta barra a l’hora de
donar lliços i exigir peatges, essent un
dels 15 paradisos fiscals més actius del
món segons informa Oxfam Intermón,
al costat de –per citar els nostres– Lu-
xemburg, Suïssa i Irlanda. Té por, el pri-
mer ministre Rutte, que malgastem els
recursos? Doncs que comenci per no
permetre el registre al seu país d’em-
preses bústia que eludeixen el paga-
ment d’impostos allà on operen. Els
cèntims que no es veuen no s’invertei-
xen ni en hospitals, ni en escoles, ni en
digitalització, ni en energies renovables,
ni en investigació. I no són la xocolata
del lloro, encara que costi seguir-los la
pista. Reformes? Sí, posem-nos-hi.

K

Els cèntims que
no es veuen


