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Un dels temes més recurrents a la prem-
sa aquestes darreres setmanes, a part
de l’estranya epidèmia que ha generat el
nou Estatut i de la contagiosa espiral de

violència a França, és sens dubte la grip aviària i la
possibilitat que generi una pandèmia. Com argu-
mentaré, l’origen filosòfic d’aquestes epidèmies (i
de moltes altres) és probablement el mateix.

EL VIRUS DE LA GRIP AVIÀRIA ÉS, COM TOTS ELS VIRUS, un
paràsit cel·lular molt senzill, que forçosament ha
d’entrar dins una cèl·lula per poder realitzar el seu
cicle vital, per reproduir-se. Els virus són formats
només per material genètic i per un grup molt re-
duït de proteïnes, fet que els manté al llindar de la
vida, un autèntic trencaclosques en les genealogi-
es dels éssers vius. Un cop dins la cèl·lula hoste,
prenen el control de la seva maquinària biològica
i l’obliguen a treballar per a ells.

NO ÉS ESTRANY QUE AQUEST VIRUS FACI UN CERT respec-
te. Durant el segle XX es van produir tres pandè-
mies de grip que van causar la mort de més de 40
milions de persones. La més agressiva, els anys
1918 i 1919, va ser provocada per l’anomenada
grip espanyola. Les altres dues, el 1957 i el 1968,
van ser menys agressives. Certament, a hores
d’ara, el virus amb més probabilitats de causar una
nova pandèmia és el de la grip aviària, que ja ha in-
fectat121 personesde lesquals62han mort, totes
a l’est asiàtic (segons dades de l’1 de novembre del
2005). Per sort, encara no hi ha constància de cap
contagi entre persones.

PERQUÈ HI HAGI UN CONTAGI MASSIU CAL QUE VARIÏ de
manera que pugui reproduir-se més fàcilment en
els humans, per exemple mutant o bescanviant
part del seu material genètic amb el d’un virus de
la grip que ja afecti normalment els humans. El
principal problema a l’hora de controlar una epi-
dèmia d’aquestes característiques és que quan
s’inicia ningú hi és immune, i es triga diversos
mesos a desenvolupar i produir en massa una va-
cuna específica, utilitzant una tecnologia de la
qual molts països no disposen. No és gaire diferent
de les epidèmies polítiques i socials que esmenta-
va, que quan s’inicien, sempre a partir d’uns pocs
individus, hi ha el perill que s’escampin ràpida-
ment i que ningú hi sigui immune, malgrat que el
sentit comú de les persones i la responsabilitat
dels dirigents les haurien d’aturar amb les úni-
ques vacunes socials possibles: el respecte, el dià-
leg i, si fa falta, l’aïllament preventiu dels focus

d’infecció. Altrament, poden esdevenir tan per-
nicioses com les pandèmies.

PER ENTENDRE PER QUÈ LES EPIDÈMIES evolucionen
d’aquesta manera, cal pensar com un agent infec-
ciós. Malauradament, això no és possible, bàsica-
ment perquè els virus no pensen. Es mouen per
“instint”, seguint la seva naturalesa. I potser és
aquí on hi ha la clau. Per a un virus, l’instint són les
seves reaccions fisiològiques; per als organismes
dotats d’un cervell capaç de pensar, l’instint no és
res més que un conjunt de reaccions fisiopsicolò-
giques. Per tant, l’instint humà es pot reduir a una
varietat no conscient d’automatismes, de petites
però innombrables connexions entre les cèl·lules
i els òrgans, que actuen de manera cooperativa en
un sistema íntimament corelacionat.

NIETZSCHE,UNDELSGRANSFILÒSOFSDETRADICIÓ vitalis-
ta, corrent filosòfica segons la qual la vida és una
força no material l’origen de la qual no pot ser in-
orgànic, proposa una fórmula per anomenar tota
aquesta pluralitat d’automatismes: voluntat de
poder. Segons ell, allò que confereix força i orga-
nització a aquesta pluralitat de forces és l’efecte
dominant de voler el poder, entenent per poder
l’expressió vital pròpia. Malgrat que tots els fenò-
mens biològics es poden explicar en base a lleis fí-
sico-químiques, la qual cosa és clarament contrà-
ria al vitalisme, hauríem de tenir més en compte
el concepte de voluntat de poder, entenent-lo, en
el cas dels humans, no només com l’instint de su-
pervivència biològic, sinó també cultural. D’aques-
ta manera, filosòficament parlant, tota vida es po-
dria definir sobre la base de la voluntat de poder,
que explicaria la diversitat de fenòmens vitals i cul-
turals, incloses totes les epidèmies. L’objectiu de
la voluntat de poder no seria mai l’extermini del
contrari, sinó només la seva dominació i assimila-
ció, com fan els virus en dominar la maquinària fi-
siològica de la cèl·lula que infecten. Probablement,
l’objectiu de totes les epidèmies sigui dominar allò
que per algun motiu inconscient es considera con-
trari o aprofitable sense necessitat d’oferir res in-
teressant a canvi, en lloc de considerar-ho sempre
un aliat, fenomen que en biologia es coneix com a
simbiosi. Entendre per què hi ha organismes que
provoquen epidèmies, com la grip aviària, mentre
que altres estableixen simbiosis, com els rovellons
i els pins, que en lloc d’assimilar-se es respecten i
coexisteixen, ens pot ajudar a interpretar les cau-
ses i el desenvolupament de les epidèmies políti-
ques i socials, i potser a buscar-ne una vacuna.
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Cap llum
al final
del túnel
iraquià

Entre les moltes mentides
oficials que van envoltar la
Guerra del Vietnam al segle
passat, es va fer famós un
excés d’optimisme que deia
que “es pot veure la llum al
final del túnel”, fent refe-
rència a una impossible
victòria. Ara, quaranta
anys després, la situació a
l’Iraq és un altre túnel
sense llum i, en aparença,
sense final. La continuïtat i
la intensitat dels actes ter-
roristes i de la insurrecció
contra l’ocupació nord-
americana tenen més aviat
el caire d’una escalada de
violència que no pas el
d’una pacificació reeixida.
La minoria sunnita del
país, que era la principal
base sociològica del règim
de Saddam Hussein, sem-
bla especialment entesta-
da en la resistència, si cal a
costa de provocar una
guerra civil amb les comu-
nitats kurda i xiïta. Com
en el cas de Vietnam, però,
el factor més complex és la
possible aparició d’un po-
derós corrent d’opinió an-
tiguerra a l’interior dels Es-
tats Units. La guerra de
Bush és cada cop menys
sostenible políticament, i
hi ha prou indicis d’un
canvi de la tendència social
bel·licista que imperava
des dels atemptats de l’11-
S del 2001. Bush i el seu
equip es troben en un mo-
ment crític de baixa popu-
laritat i sospites públiques;
la xifra de soldats mutilats
o greument ferits fa
empal·lidir els dos mil
morts oficialment recone-
guts a Iraq, i alguns sena-
dors dels primers a donar
suport a la invasió propo-
sen ara una llei que esta-
bleixi una data per a la reti-
rada de les tropes.
Com alguns observadors
han assenyalat des de fa
temps, l’aventura iraquia-
na de Bush –i de retruc, els
seus plans hegemònics per
a tota l’Àsia Central– corre
el risc d’acabar amb un
final amarg, i el temps s’es-
gota. Si la suposada “pacifi-
cació de l’Iraq” no millora
de pressa, una crisi política
de gran abast pot emparar-
se de la primera potència
mundial.

Preguntesadients
Són diverses les preguntes
que es fa, i ens fa, l’amic
Jordi Coca en el seu article
de l’AVUI del 13 de novem-
bre titulat La llei del silenci,
maleïda llei que, al seu
parer, li fou aplicada o s’au-
toimposà, “sense cap mena
de raó”, el seu col·lega Jordi
Mesalles que acabava de
morir, inesperadament,
“allunyat dels escenaris que

concerneixen únicament al
món teatral, sinó a altres
sectors de la cultura, especi-
alment el mediàtic, saturat
de professionals improvi-
sats i de veterans amb expe-
riència prematurament ju-
bilats o silenciats. Jordi
Coca es pregunta: “Fins
quan durarà aquesta maleï-
da llei del silenci”, i entre les
possibles causes apunta

“raons polítiques o genera-
cionals”. En tant que escrip-
tora i comentarista en
premsa i en ràdio, jo matei-
xa he tingut la sensació, en
veure’m tractada desconsi-
derament, d’ésser discrimi-
nada per vella o per comu-
nista. En lloc d’imposar-me
la llei del silenci, ho assu-
meixo, però sense adaptar-
m’hi. Tanmateix, m’estra-

nya que aquesta degradació
de l’ètica democràtica es
produeixi quan a Catalunya
mana l’esquerra i siguin
més pertinents que mai les
preguntes que fa Jordi
Coca, preguntes que culmi-
nen en un anhel: “M’agrada-
ria saber on anem; si val la
pena aquest camí tan dur
que fem”. Doncs sí, com-
pany Jordi: val la pena.

VEUS SILENCIADES Teresa Pàmies Escriptora

eren la seva vida”. Diu Jordi
Coca que “no ho pot enten-
dre”, com tampoc no ho en-
tenen molts i moltes que co-
negueren Mesalles i treba-
llaren amb ell coincidint o
discrepant de les seves opi-
nions crítiques sobre el fun-
cionament de les instituci-
ons teatrals. Les preguntes
formulades pel novel·lista i
dramaturg barceloní no
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