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SOM DIFERENTS, I APROXIMACIONS diferents és el que el món necessita per trobar
una sortida, perquè, com va dir Einstein,
no podem pretendre solucionar problemes amb el mateix tipus de raonament
que vam fer servir quan els vàrem crear.
Però, per aconseguir-ho, nosaltres també
hem de canviar d’actitud i hem de sortir de
la zona de confort, acceptar responsabilitats, i sobretot, no tenir por de fer les coses
a la nostra manera: el treball flexible, el
canvi d’horaris o el rebuig de reunions tan
llargues com ineficients en hores intempestives. Què hem de fer? El que ens indica
la nostra intuïció al marge de les consideracions de l’entorn.

on tant els agrada el
que anomenen “converses nacionals”,
n’han iniciat una d’intergeneracional entre les idealistes dels setanta i les estrategues del 2000 que comença preguntant-se
on són les dones que han sortit de les millors universitats en un nombre més gran
que els homes i continua advertint a les seves filles que no es deixin enganyar, que no
ho podran tenir tot com volíem nosaltres,
almenys mentre la societat estigui econòmicament i socialment organitzada pels
homes. Tot és amor, maternitat, poder i
bona consciència.

ALS ESTATS UNITS,

CADA DIA EM TROBO AMB GENT que em diu
que el que ens falta és ambició. Que bé! Quina bona notícia! Però per a mi el que ens
passa és que no gosem ser com som.
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Periodista i catedràtic a la UPF

De fa temps l’informe Quiral analitza com els mitjans de comunicació
informen sobre salut. Aquesta recerca i difusió de resultats és fruit
d’una iniciativa conjunta de la Fundació Vila Casas i de l’Observatori de
la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra. El Quiral
2011 examina el tractament del
càncer en premsa, ràdio, televisió i
internet.
Hi ha una estadística que crida
l’atenció en aquest document. És la
relativa a l’evolució del nombre de
textos que La Vanguardia ha dedicat al càncer des de l’any 1881 fins
ara. S’hi observa una dada que obre
interrogants. En els anys 20 i 30 pujà la inserció al diari de peces relatives a la malaltia. Aquesta atenció
periodística baixà en els anys 40, no
es reféu fins a temps recents, i assolí
fites remarcables a partir del 2000.
Segur que aquestes dades tenen
relació amb els avenços de la ciència
mèdica. L’oncologia esdevingué disciplina el 1922, un moment d’embranzida dels tractaments específics. En els darrers vint anys el desplegament de la recerca especialitzada ha estat accelerat i reeixit.
La medicina és potser l’única
ciència aplicada a usos professionals
que progressa de debò, tant en la
diagnosi com en la teràpia. No ho
fan altres coneixements universitaris amb dimensió pràctica, com són
l’economia o el periodisme. El fracàs
històric de la ciència econòmica
queda palès de manera desoladora
en el desastre sense aturador que
empeny el món cap a un forat negre
que és molt més que una crisi. En els
economistes domina un discurs descriptiu, més o menys encertat, de la
catàstrofe. No diagnostiquen ni recepten.
Els periodistes encara ho fem pitjor. L’expansió galopant dels espais
digitals ens desborda. Cal fer cas
d’unes paraules de presentació
d’Antoni Vila Casas en la presentació del Quiral 2011: les informacions insensates sobre salut se situen en posicions preeminents en
els buscadors generals. Un dels reptes del periodisme és col·laborar
amb el sector sanitari per dotar la
xarxa de continguts responsables.
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