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Fake news o la (des)informació permanent 

 

Miquel Darnés, 

Degà 

 

Diuen que la 

primera víctima 

d’una guerra és la 

veritat. I els uniformats que dia sí, dia 

també, apareixien fins ara en les 

conferències de premsa del “Gobierno de 

España”, com li agrada dir al conseller 

Buch. No s’han cansat de repetir que estem 

en guerra, que tots som soldats, inclosa la 

corona, potser per l’afinitat semàntica amb 

el virus. De fet, si ara passen a la 

rereguarda, podria ser a causa que no han 

causat cap baixa, al menys coneguda, a 

l’enemic invisible. En qualsevol cas, estem 

o no en guerra, la veritat pateix com mai. Si 

en situació normal, la transparència 

informativa dels poders públics ja deixa 

molt que desitjar, en els moments actuals 

és preocupant. Si hi afegim l’agreujant que 

la majoria dels mitjans de comunicació ja fa 

temps que han entrat en una deriva poc 

fiable, amb la tendència a replicar sense 

verificació la informació rebuda per 

governs i partits polítics, podem dir que la 

(des) informació permanent està servida. 

 

Tot això ve a compte arran de les insòlites 

paraules del general Santiago de la Guàrdia 

Civil, que va venir a dir que una de les 

feines a què es dedicaven era a desmentir 

els rumors falsos contraris a la gestió de la 

crisi per part del govern. Potser resultarà 

que la declaració d’estat de guerra no és 

tan innocent, ja que tothom té assumit que 

en una guerra determinades llibertats 

poden se restringides, per mor d’assolir 

l’objectiu comú de guanyar-la. La llibertat 

d’expressió, per exemple, en podria ser 

una. Però el que sí resulta difícil de 

demostrar és que les fake news, per molt 

que ho siguin, puguin ser la causa de 

l’elevat, exagerat, nombre de morts a 

l’Estat espanyol, com ha dit, sense 

despentinar-se, el ministre Marlaska. 

L’autocrítica és un bé escassíssim en els 

governants. La llista d’actuacions, si més 

no, qüestionables del govern espanyol és 

llarga, molt llarga. La gestió de la crisi és 

qualsevol cosa menys modèlica. La decisió 

de centralitzar-ne el comandament està 

sota sospita recentralitzadora des del 

minut u; la temptació autoritària treu el 

cap i la censura encoberta plana per 

damunt dels qui s’atreveixen a criticar-los.  

 

S’acosta l’esperat desconfinament i la 

batalla del relat continuarà ben viva. Els 

uns no es cansaran de repetir que el virus 

no hi entén de territoris i que, per tant, 

s’ha de mantenir la centralització, i d’altres 

insistiran en què les administracions 

properes poden gestionar millor la 

pandèmia -val a dir que la gestió de la 

Generalitat en les residències d’avis, 

tampoc no ho ha estat gens, de modèlica-. 

La majoria de mitjans defensaran que es 

continuï amb l’ordeno y mando actual, pel 

bé comú dels espanyols. I altres mitjans, 

poquets, qüestionaran que les autonomies 

no puguin recupera les competències 

segrestades per Reial Decret.  

 

I les fake news? Ai, les fake news! Patiran el 

descrèdit que les que ho són es mereixen. 

Però i les que no ho són? Corren el perill 

que vulguin fer passar bou per bèstia 

grossa i les posin al mateix sac. Per tant, 

hauran d’empescar-se-les com puguin per 

continuar mirant d’explicar moltes coses: 

per què hem arribat a una situació tan 

desastrosa? Per què es va reaccionar tard i 

malament? Per què no es va confinar 

Madrid? Per què no hi ha prou EPI’s? Què 
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ha passat amb la compra de tests? Què ha 

passat a les residencies d’avis? Per què no 

es va fer abans el confinament total? 

Quants morts realment hi ha? Quin pla de 

contingència econòmica hi ha per sortir de 

la crisi? I moltíssimes preguntes més que la 

ciutadania es fa cada dia des del 

confinament i, sobretot, des de 

l’astorament. 

 

Per part del Col·legi, estem treballant 

perquè el retorn a la seu es faci amb les 

màximes garanties de seguretat per a 

tothom. Seguim!

 


