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¿I ara per què no parlem de la grip? 
L’alarmisme de l’hivern passat contrasta amb el silenci d’aquest encara que el brot és més intens i nociu

L’
any passat per aquestes 
dates estàvem posant el 
crit al cel. Els diaris om-
plien les seves porta-
des amb notícies d’una 

grip que no semblava res de l’altre 
món. Mentrestant, els governs en-
viaven missatges confusos i la gent 
només veia que s’havia malgastat 
un munt de milions en unes vacu-
nes que no faríem servir mai. Uns 
mesos després, la crisi de la grip A 
semblava oblidada. Només queda-
va en la memòria col·lectiva un sen-
tit d’estafa que no es corresponia 
gaire amb el perill potencial que hi 
havia hagut, ni amb tots els esfor-
ços coordinats per preparar-nos pel 
pitjor dels casos, que per sort no va 
arribar mai. S’ha escrit molt sobre 
aquest tema i s’ha discutit fins a l’es-
gotament qui tenia raó. No val la pe-
na seguir-hi donant voltes: és més 
important mirar endavant i assegu-
rar-nos que la propera vegada ho fa-
rem tots millor.

ActuAlment estem de 
ple en la temporada de grip esta-
cional, la que ens arriba de forma 
puntual cada any. La majoria de 
casos de grip d’aquest hivern s’as-
semblen bastant als de la pandèmia 
del 2009-2010. N’és responsable en 
gran part el virus H1N1, en una ver-
sió lleugerament diferent. Per ai-
xò les vacunes anteriors no ens ser-
veixen. La principal diferència és 
que aquest cop ningú no n’està fent 
gaire cas, si exceptuem alguna no-
tícia perduda a les planes interiors 

dels diaris. I en canvi, el brot és fins 
a quatre vegades més intens que el 
de la temporada passada i està cau-
sant la mort de més gent. ¿Per què 
no se’n diu gairebé res, de tot això 
ara? Probablement en sigui respon-
sable la saturació mediàtica de l’úl-
tim cop. Ni les autoritats volen que 
se’ls torni a acusar de cridar «que 
ve el llop» ni el públic vol sentir-ne 
parlar més. 
 La veritat és que el paper dels go-
verns a l’hora de preparar una cam-
panya sanitària per fer front a la 
grip no és gens senzill. Primer s’ha 
de predir la intensitat del brot i des-
prés comprar prou vacunes per pro-
tegir la població de risc. Pot ser que 
no n’hi hagi per a tots els que en ne-
cessiten, com està passant aquest 
any en alguns llocs. El problema 
és que no sempre se sap com serà 
d’agressiu el virus, especialment si 
és nou, i això pot provocar impor-
tants errades de càlcul. Per exem-
ple, al Regne Unit hi ha hagut un 
excés de confiança que ha portat a 
no fer campanya perquè la pobla-
ció es vacuni. Però a causa dels re-
cels generats durant la darrera pan-
dèmia, menys gent de l’habitual ha 
anat aquests mesos a posar-se la in-
jecció. Una cosa semblant hem vist 
a casa nostra.
 El resultat ha estat que la grip es-
tacional s’ha escampat a una velo-
citat espectacular. Això és degut al 
fet que si no es vacuna un percen-
tatge mínim de la població, perdem 
el que s’anomena immunitat de ra-
mat, és a dir, la capacitat de frenar 
la propagació d’un virus perquè hi 
ha prou gent que hi és resistent. En-
lloc d’enfrontar-se a aquest proble-
ma tan bon punt es va detectar, l’es-
tratègia d’alguns governs ha estat 
intentar evitar crítiques d’excés de 
zel i suposar que aquesta grip seria 

çons de com s’ha gestionat la res-
posta a les darreres grips. Potser la 
més important és que no podem 
prendre decisions de sanitat pú-
blica sense implicar-hi el públic. 
Sembla una obvietat, però els fets 
demostren que encara no ho hem 
resolt. Si els qui manen no són ca-
paços de comunicar amb claredat 
què està passant, sense els alarmis-
mes de l’any passat ni els silencis 
d’aquest, només aconseguirem 
generar desconfiança. Això va més 
enllà d’una qüestió de satisfacció 
dels clients, que en aquest cas som 
tots nosaltres: ens hi estem jugant 
la salut. És molt difícil fer que una 
població es vacuni si no s’aconse-
gueix transmetre la idea que la va-
cuna és necessària.

un plA d’immunitzacions 
coherent i raonat és clau per fre-
nar qualsevol epidèmia. Per això 
primer és necessari explicar-ne 
bé al públic la importància. Enca-
ra hi ha aquesta idea errònia que 
afirma que les vacunes són peri-
lloses i que algunes poden causar 
problemes irreversibles com l’au-
tisme. Els científics han demos-
trat més enllà de qualsevol dub-
te raonable que no és així, però 
les llegendes urbanes a vegades 
tenen més pes que la ciència. Pot-
ser algun dia aprendrem a escol-
tar els experts en lloc dels que cri-
den més. Caldrà que ens esforcem 
tots per aconseguir-ho.
 La grip pot ser mortal en un 15% 
dels casos. Les víctimes normal-
ment no es compten per milers, 
és cert, com podria passar en el cas 
d’una pandèmia greu. Però això 
no és cap excusa. Tota mort és una 
desgràcia, però les evitables són a 
més a més una tragèdia. H
Metge, científic i escriptor.

relativament lleu. Però el que està 
en joc és molt més que el bon nom 
d’un ministeri o d’un grup d’ex-
perts. Cal ser més agressius, perquè 
la majoria de la població de risc no 
s’adona que, més enllà d’una elec-
ció personal, vacunar-se també és 
un acte altruista i de respecte en-
vers la societat. I aquí hi hauríem 
d’incloure el personal sanitari, que 
sovint sol passar per alt aquest fet.
 Es poden aprendre moltes lli-

Els que manen
han d’explicar bé als 
ciutadans la necessitat  
i l’eficàcia de la vacuna 
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ELS DISSABTES, CIÈNCIA El torn

els llibres que 
cremen es 
veuen millor

E
l conseller de Cultura 
de Venècia, el berlus-
conià Raffaele Speran-
zon, està portant a ter-
me una intensa política 

per fomentar la lectura. Consis-
teix a censurar llibres. Una me-
sura literalment i literàriament 
a l’altura de les cèlebres cremes 
de Fahrenheit 451, «denunciï el seu 
veí», o del Quixot, que va salvar de 
la foguera Tirant lo Blanc, de Joa-
not Martorell. Auto de fe, d’Elias Ca-
netti, va ser incinerat pels nazis, 
un càstig la ironia del qual només 
capten els que arriben al final de 
la novel·la.
 Que ordenin retirar de les bi-
blioteques públiques els títols 
d’aquells autors que el 2004 van 
firmar una apel·lació per excarce-
rar Cesare Battisti és una bona no-
tícia. No només reconeix que el 
contingut dels volums pot ser per-
judicial per a la ignorància, condi-
ció intrínseca a una societat mal-
leable, sinó que a més a més pres-
suposa que la gent llegeix. I que 
llegir serveix per a alguna cosa. Per 
si això fos poc, menysprea l’edició 
digital, capaç de filtrar-se per les 
escletxes de la llei i les fronteres.

 Arribar a aquesta conclusió tan 
elaborada resultaria impropi d’un 
Govern formalment d’illetrats si 
no fos perquè Speranzon s’ha li-
mitat a seguir l’exemple dels pa-
ïsos islàmics radicals, per exem-
ple, on es veta qualsevol text que 
ofengui la seva religió. Va ser el cas 
de Los chicos de Gebelawi, de l’egipci 
Naguib Mahfuz. Altres Nobel de li-
teratura censurats han estat Na-
dine Gordimer en temps de l’apart-
heid, Darío Fo, a qui van negar l’en-
trada als Estats Units, o Wislawa 
Szymborska, massa burgesa per a 
la Polònia comunista.
 No hi ha res que resulti més 
temptador que el que està prohi-
bit, així que l’anunci que Itàlia 
amagarà alguns dels seus autors 
els dóna publicitat, la millor arma 
per vèncer la intolerable resurrec-
ció de Mussolini. De moment, re-
cuperaré La cebolla, d’Antonio Mo-
resco, que és a la llista dels maleïts 
i a l’Editoral Melusina. Disfrutaré 
del plaer del combat contra la tira-
nia de l’estupidesa. H
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L’anunci que
Itàlia amagarà alguns 
dels seus autors
els dóna publicitat
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30 anys del ‘manifiesto de los 2.300’
L’espanyolíssima croada contra el «trauma» de la immersió té bona salut

Perles del paper

trist horitzó laboral. I 
els d’Abc i La Gaceta eren 
coherents amb els seus 
títols de portada: Cotit-
zació perpètua i El PSOE di-
namita el sistema de pen-
sions. «Espanya no té un 
problema en el sistema 
de pensions –afirma-
va el primer–, sinó una 
crisi profunda d’ocupació. Sense 
més cotitzants, no hi ha reforma 
que valgui». «Zapatero –rugia la se-
gona– pretén continuar arrogant-
se amb més lleis lliberticides la ca-
pacitat de decidir quan es jubilen 
els espanyols i amb quants diners. 
(...) Potser se l’hauria de prejubilar  
–si és que ja no ho han fet els seus 

E
l pacte d’Estat que es va 
cuinant a foc lent va do-
nar a llum dijous a la nit 
i divendres a la matinada 
un altre capítol que ma-

nava ahir al quiosc: l’acord de Go-
vern, patronal i sindicats per garan-
tir la viabilitat de les pensions.  
 El suport a aquest pacte, que 
endureix els requisits de la jubila-
ció, era el fil conductor dels edito-
rials d’El País, La Vanguardia, El Mun-
do, La Razón, Ara i EL PERIÓDICO pel 
compromís en si i per la confian-
ça que genera de cara a la crisi fi-
nancera, per la qual cosa s’anima-
va el PP a sumar-s’hi. El de l’Avui/
El Punt accentuava que perjudica-
rà uns joves prou castigats per un 

financer espanyol, a preus de sal-
do i desballestament, a bancs, in-
versors privats i fons voltors».
 En el front polític, Ara recorda-
va que dimarts va complir 30 anys 
aquell Manifiesto de los 2.300 de Fe-
derico Jiménez Losantos i Aman-
do de Miguel que, amplificat per 
Pedro J. Ramírez des del desapare-
gut Diario 16, va obrir la veda contra 
la immersió lingüística catalana, 
vaticinant que els nens castellano-
parlants patirien «un trauma» que 
«els comportaria pèrdua de fluïde-
sa verbal i menys capacitat d’abs-
tracció i de comprensió». Mentres-
tant, Abc anunciava el naixement 
del Fòrum de la Societat Civil amb 
insignes exministres, jutges i mi-
litars perquè «s’està desfent l’Es-
tat» a causa de la nostra «Constitu-
ció massa oberta».  Think tank (tanc 
del pensament) l’anomenen. Res 
de nou sota el Sol. H 
XAVIER CAMPRECiÓS

companys de partit– i, juntament 
amb ell, el sistema de pensions».
 Aquesta era la part més rellevant 
d’un front econòmic on sobresor-
tia l’advertència d’Antón Costas (El 
País) de l’error que podem cometre 
amb les caixes «l’abús financer més 
gran de la nostra història: l’entrega 
de la meitat, ¡la meitat!, del sistema 


