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El cinisme forma part de les estratègies audiovisuals de la productora Al Hayat, que pertany a
l’Estat Islàmic, i de la productora Al
Malahem Media, que és propietat
d’Al Qaeda. Totes dues disposen de
la més moderna tecnologia audiovisual per crear el terror mitjançant
les imatges. Creen clips de curta
durada que pengen a Youtube i
dels quals les productores televisives occidentals treuen informació
per certificar la seva barbàrie.
Una de les produccions estrelles d’Al Hayat es titula Flammes
of War. Està rodada en anglès i
s’hi utilitzen els efectes de postproducció digital més sofisticats
per mostrar la lluita sagrada per
aconseguir el califat. La imatge ha
de fer mal a Occident, ha de fer
por, ha de desestabilitzar i generar la paranoia col·lectiva. Al
Hayat penja a Youtube vídeos de
propaganda, imatges de les seves
execucions i també dels seus espolis del patrimoni assiri. Es tracta de dur a terme dues guerres en
paral·lel. La barbàrie generada per
la violència s’alimenta de la guerra psicològica de les imatges.

Mor l’advocat
i escriptor
Enric Vila
Casas
Redacció
BARCELONA

L’advocat i escriptor Enric
Vila Casas va morir divendres a Barcelona als 91
anys. Nascut el 1924, fill i
nét d’una família burgesa
de fabricants tèxtils i professionals liberals, Vila Casas ha conreat la novel·la i
l’assaig i és autor d’obres
com ara Memòries d’un
burgès i un proletari
(1996), amb Paco Candel;
Delenda est Catalonia
(2005); Bernat el coix, i Ara
és l’hora, catalans (2009),
en què defensava l’esgotament de la via autonomista.
Vila Casas va exercir durant 50 anys d’advocat i es
va dedicar a la literatura a
partir dels 60 anys. Era vicepresident de la Fundació
Vila Casas, creada el 1986
per Antoni Vila Casas, i dedicada a promoure l’art català. La cerimònia de comiat se celebrarà avui a
dos quarts de dues al tanatori de les Corts. ■

