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Mals

pensaments Els antivacunes 
o el nou fanatisme
per Francesc-Marc Álvaro

A
vui hi ha més gent que 
té una posició contrà-
ria a les vacunes que 
fa deu anys. Una per-
sona que té una res-

ponsabilitat important en un sector 
en què la qüestió de les vacunes és 
més rellevant que en el conjunt de la 
societat m’explica que proliferen els 
posicionaments inflexibles dels que 
diuen que no es vacunaran contra 
la Covid-19, malgrat que saben que 
poden posar en risc aquells qui  
veuen cada dia. En un context com 
el que vivim, de pandèmia sense 
precedents, el debat sobre les vacu-
nes agafa una tonalitat dramàtica 
per raons òbvies: sense la protecció 
de la vacuna, el coronavirus hauria 
tingut un impacte més devastador 
del que està tenint; és una constata-
ció empírica irrefutable.

Per què ha guanyat terreny l’opo-
sició a les vacunes en una societat 
desenvolupada com la catalana? 
En primer lloc, cal dir que aquesta 
actitud forma part d’una mentalitat 
que tendeix a veure el món com una 
suma de conspiracions que els po-
ders i el gran capital ordeixen sense 
descans. Dins d’aquest marc de sen-
tit, la vacuna és presentada com una 
cosa sospitosa, no pas com una bar-
rera necessària contra malalties que 
causen mals irreparables i la mort 
entre la població d’arreu. El militant 
antivacunes oblida premeditadament 
que és gràcies a les vacunes que la 
mortalitat infantil s’ha reduït d’una 
manera extraordinària i que s’han evi-
tat lesions que marcaven de per vida 
aquells qui patien certes malalties 
infeccioses. Si heu provat d’enraonar 
amb els qui critiquen les vacunes, 

potser haureu observat que acostu-
men a ser impermeables a qualsevol 
argument científic; consideren que 
aquest discurs tècnic és sempre en-
ganyós i forma part de la suposada 
conspiració que ells denuncien.

En segon lloc, els antivacunes parti-
cipen d’una fascinació exagerada per 
les explicacions irracionals del món, 
una tendència avui molt estesa que, 
en d’altres casos, no té repercussions 
greus i esdevé només una nota pin-
toresca de color sobre determinats 
ambients. Allò irracional atrau perquè 
estalvia a l’individu haver de bara-
llar-se amb la complexitat incòmoda 
de la realitat, repleta de matisos i de 
contradiccions, envoltada d’excep-
cions i d’angles morts. Posar-se sota 
el paraigua de la irracionalitat prove-
eix seguretat i certeses a un preu molt 
assequible, i té un enorme avantatge: 
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«Proliferen els posicionaments 
inflexibles dels que diuen que no es 

vacunaran contra la Covid-19.»

«Aquesta actitud forma part d’una 
mentalitat que tendeix a veure el món 

com una suma de conspiracions que els 
poders i el gran capital ordeixen sense 

descans.»

«És gràcies a les vacunes que la 
mortalitat infantil s’ha reduït de manera 
extraordinària i que s’han evitat lesions 
que marcaven de per vida aquells qui 
patien certes malalties infeccioses.»

«Els antivacunes participen d’una 
fascinació exagerada per les explicacions 

irracionals del món.»

el relat irracional ho integra i ho su-
porta tot, no necessita coherència ni 
claredat, s’aguanta gràcies a una con-
vicció que expulsa el contrast. A més, 
el bosc del que és irracional regala 
una poètica de fireta que actua com 
a bàlsam en temps de grans interro-
gants. És un refugi.

Finalment, en tercer lloc, la ban-
dera dels antivacunes és una forma 
de contestació —de rebel·lió— feta 
a la mida ideal de les classes mit-
janes occidentals que necessiten 
afirmar-se contra els poders d’una 
manera sobreactuada i sense con-
seqüències directes importants. Els 
ciutadans que no es volen vacunar 
són respectats en democràcia i, en 
general, no pateixen cap discrimi-
nació ni han de pagar cap multa, ni 
en els casos en què, d’una manera 
evident, la seva actitud posa en risc 

un determinat col·lectiu, com passa 
amb els pares que es neguen a va-
cunar els fills, però els porten a les 
escoles on la majoria dels alumnes 
sí que han estat vacunats. Aquesta 
fantasia de petita subversió —reves-
tida sovint d’una certa superioritat 
moral— connecta amb el narcisisme 
polític que informa moltes reaccions 
populistes (de dreta i d’esquerra) 
arreu del món: hi ha una necessitat 
malaltissa de l’individu que té allò 
bàsic garantit de formar part d’al-
guna mena d’aventura més gran que 
la seva simple existència i, alesho-
res, agafen volada causes que són 
tremendament egoistes narrades 
com a part substancial de l’interès 
general. Molts antivacunes, que se 
senten portadors d’una veritat reve-
lada que ha de salvar la humanitat, 
han aconseguit que la seva dèria 

encaixi perfectament en tota mena 
de discursos acreditats, cas de les 
campanyes contra l’escalfament glo-
bal o cas de la lluita contra l’explo-
tació dels països subdesenvolupats; 
d’aquesta manera, els antivacunes 
intenten que la seva posició assoleixi 
una credibilitat que no té i que sigui 
compartida per persones que militen 
a favor de causes que sí que tenen 
un fonament racional i una mirada 
autènticament progressista.

La darrera conversa a fons que 
vaig tenir amb un ciutadà antivacu-
nes em va mostrar que som víctimes 
d’una forma nova de fanatisme que, 
a diferència de les obsessions doc-
trinàries d’antany, es presenta com 
el resultat d’un sentit comú inapel-
lable. El fanàtic clàssic sermoneja 
amb contundència el seu auditori i 
exhibeix un entusiasme que és vehi-
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cle de proselitisme. En canvi, el fanà-
tic de nou encuny desplega un estil 
discret i simula ser el custodi d’un 
secret al qual no podràs accedir si no 
dones abans mostres d’una simpatia 
vers la seva posició; si no li fas cas, 
deixarà que siguis víctima del teu 
«error» mentre ell es prepara contra 
les forces ocultes que ens ensarro-
nen cada dia. De fet, el moviment 
contrari a les vacunes és un fona-
mentalisme que pretén ser l’avant-
guarda d’una batalla a escala global, 
amb implicacions de tota mena. Al-
guns rostres famosos —per ignoràn-
cia o per qui sap què— fan costat als 
antivacunes i posen la seva populari-
tat al servei d’un missatge enganyós 
que —celebrem-ho— és oportuna-
ment denunciat per la comunitat 
científica i mèdica. A Catalunya, hem 
tingut i tenim casos peculiars de 
figures més o menys públiques que 
han intentat tenir el seu moment de 
glòria a partir d’aquestes falòrnies 
tan tòxiques.

La greu crisi sanitària provocada 
per la Covid-19 no ha frenat els an-
tivacunes, més aviat sembla que ha 
passat tot al contrari. Les teories de 
la conspiració s’han vist reforçades, 
paradoxalment, arran de la ràpida ex-

pansió d’aquest virus des de territori 
xinès. Els amics de mirar l’actualitat 
amb el vidre de la faula han confegit 
tota mena de relats que poden servir 
per a fer la propaganda contrària a 
les vacunes, als medicaments i a les 
institucions que vetllen per la salut 
pública. A més, l’ascendent de man-
dataris irresponsables i populistes 
com Trump i Bolsonaro, que han 
dit bestieses monumentals sobre 
la pandèmia, ha actuat com a caixa 
de ressonància de tota mena de fal-
làcies. Persones de bona fe han picat 
l’ham dels antivacunes i s’han deixat 
portar per l’atractiu d’uns missatges 
simplificadors.

El que ens passa amb els que de-
monitzen les vacunes és un signe 
dels temps i és també la punta de 
l’iceberg d’un corrent de pensament 
màgic molt estès que odia el conei-
xement científic, el progrés i la raó. 
Darrere dels antivacunes fan cua la 
resta d’il·luminats d’altres causes 
sense cap fonament, persones que 
naufraguen en la confusió i s’agafen 
desesperats a la primera idea ab-
surda que els oportunistes de torn 
llancen al mar del nostre present 
atribolat. Mantinguem la guàrdia 
ben alta, poden fer-nos molt de mal.

«El relat irracional ho integra 
i ho suporta tot. [...] És un 
refugi.»

«Hi ha una necessitat 
malaltissa de l’individu que té 
allò bàsic garantit de formar 
part d’alguna mena d’aventura 
més gran que la seva simple 
existència.»

«De fet, el moviment 
contrari a les vacunes és un 
fonamentalisme que pretén ser 
l’avantguarda d’una batalla a 
escala global.»

«L’ascendent de mandataris 
irresponsables i populistes que 
han dit bestieses monumentals 
sobre la pandèmia ha actuat 
de caixa de ressonància de tota 
mena de fal·làcies.»

«És un signe dels temps i és 
també la punta de l’iceberg 
d’un corrent de pensament 
màgic molt estès que odia 
el coneixement científic, el 
progrés i la raó.»




