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No són només les vacunes

El cas de la diftèria ha fet 
saltar algunes alarmes, 
però el problema de fons 
–per desgràcia, això no-
més és el símptoma 

anecdòtic d’una disfunció profun-
da– continuarà on era. Només cal 
pensar en el tractament mediàtic si-
mètric que s’ha fet d’aquest cas: “Els 
antivacunes opinen això, i els pro 
vacunes allò altre”. És una manera 
com una altra de plantejar-ho, efec-
tivament, però porta per força a al-
tres contraposicions similars: “Uns 
creuen que Elvis Presley està mort, 
mentre que altres opinen que viu en 
una base secreta a Mart”. Abans que 
algú es queixi del paral·lelisme, de-
mano respecte per les persones que 
creuen en aquesta segona vida del 
Rei del Rock en un altre planeta. O 
és que no mereixen un respecte? No 
paguen impostos, potser? ¿Ens cre-
iem superiors a ells i considerem 
que tenim dret a insultar-los?  

¿Veuen que n’és de fàcil l’art de 
la demagògia? Demanar respecte 
per les pròpies creences ho pot fer 
tothom, naturalment; però argu-
mentar les coses que s’afirmen (o 
es neguen) és més complicadet. 
Quan es tracta de salut pública no 
podem llençar l’agulla hipodèrmi-
ca i amagar la mà. Molt abans 
d’aquest cas, un servidor de vostès 
ja s’havia fet ressò en diverses oca-
sions del cas Wakefield. L’any 1998 
Andrew Wakefield va publicar un 
estudi en què s’establia una corre-
lació entre l’administració de la va-
cuna anomenada triple vírica i l’au-
tisme. L’estudi no es va publicar a 
qualsevol lloc, sinó tot just a The 

Lancet, la bíblia de la 
medicina. Com a conse-
qüència d’això, molts 
pares van decidir no va-
cunar els seus fills. Re-
cordem que no estem 
parlant d’una erupció 
cutània ni de qualsevol 
altre efecte secundari: 
estem parlant d’autis-
me. El problema és que 
l’estudi de Wakefield 
constituïa un frau cien-
tífic premeditat i motivat per di-
ners. L’estafa era tan escandalosa 
que el Regne Unit va retirar-li la lli-
cència per exercir la medicina, i la 
revista The Lancet va suprimir l’ar-
ticle i va demanar disculpes per 
aquell “elaborate fraud”. Dos anys 
abans, el metge havia entrat en con-
tacte amb un advocat del moviment 
antivacunes anomenat Richard 
Burr, que volia demandar les far-
macèutiques per aquesta raó però 
que, òbviament, no disposava de 
cap prova. L’encarregat de propor-

boles de vidre, cartes astrals, cromo-
teràpia, flors de Bach, molts quilos de 
tofu, pèndols i penjolls, regressions 
hipnòtiques, llibres d’autoajuda, pol-
seres magnètiques, reencarnacions, 
mística quàntica, menjar macrobiò-
tic, enregistraments de cants de bale-
nes, reiki, conspiracions prêt-à-por-
ter, novel·les sobre el Sant Grial, filo-
sofia holística, mística zen, samarre-
tes amb símbols càtars, boletes 
homeopàtiques, meditació transcen-
dental, amulets sioux, reflexologia 
podal, ayurveda, espelmes de colors, 
tai-txi, xamans de barriada, antipsi-
quiatria, numerologia, meridians 
energètics, piràmides de metacrilat, 
mantres budistes, arcans cabalístics, 
ortorèxia, culte a l’emoció, egocen-
trisme i irresponsabilitat. Aquest 
conjunt estrany no té nom, certa-
ment, però –ara no dissimulin!– tots 
sabem de què i de qui estem parlant. 
Doncs bé: el cas de la diftèria només és 
la minúscula punta d’aquest mons-
truós iceberg postmodern de creen-
ces irracionals. L’origen del despro-
pòsit és paradoxal: la desconfiança ex-
trema cap a tot el que soni oficial o 
propi del sistema ha acabat portant 
a la més preocupant de les creduli-
tats. Tot el que diguin les autoritats 
sanitàries és mentida, mentre que el 
que hem llegit en un blog on es diu 
que la sida no existeix i que només és 
un invent de les farmacèutiques és 
veritat. El problema, doncs, no rau a 
vacunar o deixar de vacunar, sinó a 
haver normalitzat la sospita sobre les 
lleis de Newton i la taula periòdica 
d’elements, que segons alguns només 
són el fruit del capitalisme patriar-
cal opressor i no sostenible. 

cionar-la, inventant-se-
la de cap a peus, va ser 
Wakefield.  

Malgrat ser la clau de 
tot plegat, aquests dies no 
he llegit el nom de Wake-
field enlloc. Quina pot ser 
la raó d’aquest inexplica-
ble oblit? Segurament 
que no permetia jugar a la 
ridícula contraposició en-
tre “partidaris” i “detrac-
tors”: la cosa s’assembla-

va moltíssim més a l’exemple que 
hem posat d’Elvis Presley. Ja veuen, 
doncs, que el paral·lelisme no és for-
çat: comparar estudis científics amb 
aixecades de camisa com la que aca-
bem de ressenyar resulta poc convin-
cent. Val més no parlar-ne, doncs.  

Tot això forma part d’un pack bi-
garrat, d’un conjunt perfectament 
identificable però que no té nom: ci-
tacions inventades d’Einstein, barre-
tes de sàndal, tractats ufològics, aro-
materàpia, folgada roba new age, 
creus egípcies, musiqueta chill out, 
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Benet i Jornet, en homenatge
✒ Que Josep Maria Benet i Jor-
net estigui malalt d’Alzheimer és 
una d’aquestes notícies tristes que 
fan que una setmana sigui pitjor 
que d’altres. No gosaré dir-li Pepi-
tu, perquè no hi tinc tanta familia-
ritat, però sí que puc dir que en al-
guna ocasió el vaig tractar i fins i 
tot vaig sopar a casa seva. Recor-
do un pis antic de l’Eixample, en-
cantador i senzill, de parets abso-
lutament atapeïdes de llibres. Ex-
plicava anècdotes d’assajos i de ro-
datges, malícies sobre escriptors, 
actors i actrius, feia bromes (que 
no eren bromes) sobre la seva in-
fantesa de postguerra, i no et can-
saves mai d’escoltar. I d’aprendre. 
La veu d’en Benet i Jornet és tran-
quil·la, pausada, suau, incapaç de 
violentar mai ningú. La qual cosa 
no vol dir que ell no sigui capaç de 
tenir la mala bava estrictament 
necessària per defensar-se en 
aquesta vida. 

✒ Grandíssim lector, 
dramaturg autodidacte, 
persona de bé, la humili-
tat i el bon tarannà és el 
primer que es detecta 
quan es parla amb Josep 
Maria Benet i Jornet. La 
ironia, i de vegades un 
cert humor negre, 
l’acompanyen, i ell els 
cultiva sense pausa però 
amb pietat, perquè per 
damunt de tot és allò que 
se’n diu una bona persona. Com a 
mallorquí, he de dir que em fa mol-
ta il·lusió que hagi dit en més d’una 
ocasió que La Balanguera, el gran 
poema de Joan Alcover, hauria de 
ser l’himne dels Països Catalans. 

 

✒ Escric aquestes ratlles mentre se 
celebra l’acte d’homenatge que se li 
va brindar ahir al TNC, amb motiu 
dels seus setanta-cinc anys i, per 
desgràcia, amb motiu de la seva ma-

Berenàveu a les fosques fins a Testa-
ment, i ja em diran si no són obres ex-
cel·lents que es fan llegir per elles 
mateixes. Val la pena significar que 
durant molts d’anys, Benet i Jornet 
va escriure aquestes obres no tan 
sols en solitud, sinó en una certa 
marginalitat artística: estava de mo-
da el teatre que se’n deia gestual, i 
absurdament es menyspreaven els 
autors de teatre de text. Figurava 
que havien quedat antiquats. 

 

✒ Ara figura que en Benet i Jornet 
ha entrat en un moment delicat de 
salut, i per això alguns periodistes ja 
en parlen en pretèrit: “En Benet i 
Jornet feia tal, en Benet i Jornet de-
ia qual”. Aquesta malaltia que li ha 
caigut al damunt certament és una 
catàstrofe, però no parlem d’un ho-
me com aquest en passat. La seva 
obra aferma el present, i per des-
comptat que ens acondueix cap al 
futur de la nostra cultura.

laltia. Tota la plana ma-
jor del teatre català, des 
de Sergi Belbel i Xavier 
Albertí fins a Pep Cruz, 
Carme Sansa o Jordi Boi-
xaderas, es varen posar al 
capdavant d’un acte que 
era just i necessari. 

 

✒ Gloriosament tossut, 
Benet i Jornet ens ha en-
senyat que el teatre de 
text també és literatura, 

tan digne de ser llegit com qualse-
vol novel·la, assaig o llibre de poe-
mes. Llegir qualsevol de les obres de 
Benet i Jornet és un goig, com ho és 
llegir les de qualsevol dels seus mes-
tres, que no esmentaré perquè ell es 
resisteix a comparar-s’hi. Per des-
comptat que el teatre es pensa per 
ser representat damunt de l’escena-
ri, però a més també pot ser una lec-
tura memorable. Agafin qualsevol 
de les obres de Benet i Jornet, des de 
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