
6 EL TEMPS  3 DE JUNY DEL 2014

Hi ha vida després del futbol? 
Algun dia, en unes eleccions 
europees, els candidats ens 

honoraran parlant d’Europa? Preguntes 
de les quals no crec tenir l’exclusiva. 
Una  vegada més, però, veig que l’ou 
de la serp s’obre i s’obre i la serp ja 
és entre nosaltres. És inevitable que 
pensi en la serp, per una lectura de fa 
anys. Em refereixo a L’ou de la serp, 
d’Eugeni Xammar (Quaderns Crema, 
1998). Cròniques del gran periodista 
des d’Alemanya, quan es gestava el 
nazisme, que acabaria eliminant sis 

milions de jueus, entre d’altres vícti-
mes, fins i tot nostrades.  Quina histò-
ria més feixuga!

Ara mateix, un innocent partit de 
bàsquet ha disparat un “mori el jueu”, 
digne dels nois de l’esvàstica. Després 
del futbol, sembla que el que dispara 
més passions de les que disparen 
–redundància volguda– és el bàsquet. 
(Els afeccionats al tennis solem ser més 
tranquils.) Per si no n’hi hagués prou, en 
la plàcida Brussel·les –per a mi, sempre 
carneriana– un franctirador, encara no 
identificat, al Museu Jueu de la ciutat, 
dispara com a Amèrica: tres morts! Què 
passa? Deixo de banda la xenofòbia 
dels plàtans contra alguns jugadors en 
els camps de futbol.

En una magnífica entrevista a Shlomo 
Ben-Ami, de Carles Capdevila, al diari 
ARA, l’ex-ministre israelià manifestava 
que la judeofòbia és una malaltia genèti-
ca en tot el món cristià. Segurament. Per 
altra banda, em sembla tan judeòfob el 
titular “La religió va vèncer...”, per parlar 
del triomf del Maccabi al Madrid, en el 
partit esmentat, com els fans madrilenys 
insultant els jugadors de l’equip israelià. 
Passa, però, que la majoria d’ells no 
són ni tan sols jueus! Com la majoria 

dels jugadors del Barça de futbol no són 
catalans, ja ho sabem. L’important, tris-
tament, és la judeofòbia, aquest ou de 
la serp que trenca closca quan menys 
t’ho esperes. Per altra banda, Benjamin 
Netanyahu, l’actual primer ministre isra-
elià, ha dit, més o menys, que els media 
europeus s’escandalitzen més per una 
construcció a l’est de Jerusalem que no 
pas pels atacs judeòfobs que, dissorta-
dament, recorren aquesta Europa, que 
obliden els futurs parlamentaris ídem en 
les seves campanyes electorals. Dono 
la raó a Netanyahu, encara que no em 
resulti un polític convincent. 

Per què no visitar el Musée des 
Beaux Arts brussel·lès, i veure La caigu-
da d’Ícar, de Brueghel, en comptes de 
matar gent innocent? Per què no enco-
manar-se a la Verge de l’Almudena en 
comptes de perdre la veu amb insults 
del tot delictius? La naturalesa humana 
és –som– difícil de comprendre, tantes 
i tantes vegades. Sort que el papa 
Francesc hi intenta posar remei amb 
una convocatòria a resar per la pau 
estesa a líders àrabs i jueus. La histò-
ria està plena de guerres de religió. A 
veure si la religió posa la pau ara! És un 
dir, naturalment. 

Judeofòbia 
constant 

Aquesta capçalera, on tinc l’honor 
de col·laborar, acaba de celebrar 
30 anys d’història. Com que EL 

TEMPS és setmanal, això vol dir 2014 
setmanes seguides de narració sobre 
l’estat de la nació. Per a un setmanari 
en català d’informació general, això és 
una proesa única. I per a un setmanari 
destinat a cobrir la informació dels 
Països Catalans és simplement un 
miracle.

Només un miracle, consumat gràcies 
a la fe en el país de personatges com 
Joan Fuster, a la tossuderia d’empre-
nedors com Eliseu Climent i a la labor 
professional de desenes de periodis-
tes i de col·laboradors, pot explicar la 
continuïtat d’aquest òrgan d’informació 
–durant molts anys únic -- adreçat a tots 
els lectors de la nació catalana sense 
distinció de fronteres administratives ni 
de mercats. Durant anys, EL TEMPS ha 

sostingut gairebé en solitari la flama de 
la unitat en la pluralitat exercint un peri-
odisme compromès des de les redacci-
ons de València, Barcelona i Palma.

La rellevància històrica, política, cul-
tural, lingüística i periodística d’aquesta 
iniciativa és avui indiscutible. Sorgida 
a València en l’any crucial de 1984 
–crucial perquè també començaven la 
programació regular TV3 i Catalunya 
Ràdio--, ni els pitjors governs del PP 
de València, els que han perseguit la 
recepció de TV3 i han arribat a tancar 
la pròpia RTVV, no han pogut liquidar 
la publicació. Ho intentaren: Zaplana 

mateix va estigmatitzar EL TEMPS com 
una “publicació lesiva per als valenci-
ans”. Ho pagaran. De fet, ja ho comen-
cen a pagar com s’ha demostrat en les 
europees del 25-M.

Des del punt de vista periodístic, 
EL TEMPS és una institució digna de 
figurar en els annals del periodisme 
en català. Per la seva visió informativa 
oberta a tota la nació, per l’atenció crí-
tica als grans problemes mundials, per 
la voluntat d’independència i rigor pro-
fessionals, per l’esforç d’incorporar els 
parlars dels grans dialectes del català. 
Ha estat també escola de grans peri-
odistes que avui exerceixen en molts 
mitjans. Ara, molts dels nous media 
digitals han pogut aplicar tècniques, 
habilitats i recursos del vell setmanari 
pancatalà. En definitiva i en embrió, 
EL TEMPS ha estat pioner i guia de 
la voluntat d’estructurar  --com escriu 
Eliseu Climent en el número comme-
moratiu– “un espai de comunicació que 
vertebrara tota l’àrea lingüística catala-
na”. Per molts anys!
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