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Donald Trump i Jorge Ramos

He de violar una de les 
regles pròpies del con-
tingut de les meves 
anàlisis en mitjans de 
comunicació. Confes-

so, d’entrada i per evitar falses in-
terpretacions, que Jorge Ramos va 
ser alumne meu a la Universitat de 
Miami. Va patir un curs sobre el 
pensament llatinoamericà, que era 
part del currículum d’un màster en 
relacions internacionals. El vincle 
entre un professor benintencionat 
i l’alumne avantatjat es va mantenir 
amb el pas dels anys. L’admiració i 
el respecte són mutus. Per tant, no 
sóc del tot neutral a l’hora d’analit-
zar els fets i el context de l’enfronta-
ment entre Ramos i el possible can-
didat a la presidència dels Estats 
Units Donald Trump. 

Com a presentador d’Univisión, 
Ramos havia intentat aconseguir 
una entrevista amb Donald Trump 
durant mesos. Va ser rebutjat siste-
màticament. Quan Ramos li va envi-
ar una carta manuscrita, amb el seu 
número de mòbil personal, Trump 
es va limitar a publicar-la a internet, 
de manera que obligava el periodis-
ta a canviar de número. Abans, Uni-
visión havia cancel·lat l’acord amb 
Trump per al concurs de Miss Uni-
vers. Frustrat per la negativa, Ramos 
se’n va anar a Iowa, lloc emblemà-
tic de les primàries, per assistir a una 
conferència de premsa del magnat. 

En aquest escenari clàssic per als 
mitjans, on els periodistes discipli-
nats s’asseuen ben educadets, Ra-
mos va alçar la mà, però Trump va 
triar abans dos col·legues seus, així 
que Ramos va esperar el seu torn, 
que no arribava. Trump el va igno-
rar. Ramos llavors es va aixecar i va 
plantejar el seu interrogatori sense 
esperar el permís. Les seves pregun-
tes i asseveracions apuntaven a la 
pretensió de Trump d’expulsar deu 
milions d’indocumentats, de cons-
truir un mur al llarg de tota la fron-
tera i de rescindir la ciutadania als 

nascuts de pares sense 
papers en territori dels 
Estats Units. Trump si-
lencia que l’esmena nú-
mero 14 de la Constitució 
nord-americana conce-
deix aquest dret automà-
ticament, en aplicació 
explícita del ius soli. 

Trump el va ignorar. El 
va comminar a asseure’s. 
A anar-se’n a Univisión. A 
tornar “al seu país” (Ra-
mos és ciutadà dels Estats 
Units). Ramos, tossut, va insistir en 
les seves “preguntes”, ja convertides 
en acusacions i recordatoris de la le-
gislació vigent. Finalment, Trump va 
ordenar als seus guàrdies de segure-
tat que expulsessin el periodista. Ra-
mos va protestar, i va ser físicament 
empès cap a l’exterior de la sala. 

I llavors va passar el més insòlit. 
Cap dels seus col·legues periodistes 
es va immutar, van seguir amb les se-
ves preguntes anodines, i només 
quan un d’ells va indicar que s’havia 

siva legalització. Els candidats demò-
crates també estan indecisos en 
aquest terreny relliscós. 

D’altra banda, les accions de Ra-
mos han revelat l’estat lamentable de 
molts mitjans de comunicació als Es-
tats Units, que s’han convertit en ve-
hicles servils del poder i del suport 
condicionat que concedeix la neces-
sària publicitat. Molts periodistes 
s’escuden en la seva tasca, que resul-
ta excessivament professional en 
tant que, tristament, ha sobrepassat 
les seves normes. El periodista pre-
tesament objectiu ha estat substitu-
ït per diverses formes d’activisme 
passiu. Unes vegades s’opta per la 
col·locació de preguntes que convidin 
a la defensa d’un programa. Altres 
vegades s’esgota el temps disponible 
amb temes aliens a l’ocasió. En 
aquest context, l’activisme de Ramos 
va oferir un fort contrast. 

Què es pot fer amb unes declara-
cions que etiqueten tot un país com 
a generador de narcotraficants i ter-
roristes? Com es pot tractar objec-
tivament el mite que els sensepa-
pers roben llocs de treball? Com 
s’explica que aquests “il·legals” són 
els únics que estan disposats (per-
què no tenen més remei, esclar) a 
fer les feines que els autòctons re-
butgen? Com s’afronta el mite de la 
immobilitat de l’essència nacional 
fonamentada en una ja desaparegu-
da universalitat blanca, anglòfona i 
protestant? Per descomptat, no 
s’aconsegueix amb rodes de premsa 
orquestrades com si fossin una xer-
rada en un parvulari. Gent com Ra-
mos s’han cansat d’aquesta paròdia 
de falses maneres.

de convidar Ramos a tor-
nar a entrar a l’acte, 
Trump va assentir. Ra-
mos llavors es va conver-
tir en un company de de-
bat de Trump, el qual va 
contestar que, com a 
constructor de gratacels, 
podria aixecar un mur 
eficaç entre el Pacífic i el 
Carib, i que la legislació 
es podria canviar. 

El tema de la immigra-
ció ha quedat inserit de 

ple en el cor de la campanya. Cap dels 
precandidats ho pot evitar. Als repu-
blicans els ha enxampat amb el pas 
canviat, preocupats per haver de de-
batre una qüestió enverinada com 
aquesta, i amb la por que gran part de 
l’electorat natural no els doni suport, 
segons els requeriments de Trump. 
La majoria dels hispans electors, no 
només demòcrates, donen suport a 
la protecció dels drets dels immi-
grants. No defensen mesures dràs-
tiques d’expulsió, sinó una progres-
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Un escorcoll a la FAES
✒ Les campanyes electorals, com les 
misses i les orgies, tenen els seus ritu-
als. Encara avui, en temps de xarxes 
socials i meravelles cibertròniques, 
no concebem una campanya electoral 
sense la seva enganxada de cartells 
(amb molta cola als murs de pobles i 
ciutats), els seus mítings amb molta 
banda sonora i molta megafonia, els 
seus actes centrals i finals de campa-
nya, els debats televisius entre can-
didats, etcètera. Tot plegat configura 
una manera de fer que tenim interi-
oritzada, i que donem també per pres-
suposada. En els propers mesos, de 
fet, la veurem repetida diverses vega-
des, i l’acceptarem amb la resignació 
habitual.  

 

✒ Bé, si se’m permet, jo suggeriria afe-
gir al ritual electoral una nova cerimò-
nia: la dels escorcolls a les fundacions 
dels partits. Seria començar una cam-
panya, o una precampanya, i que les 
forces de seguretat irrompessin amb 

molt d’estrèpit a la funda-
ció de qualsevol partit, na-
turalment sota el mandat 
d’una judicatura sempre 
tan fiable (“luz y taquígra-
fos”, ha aconseguit articu-
lar García Albiol) com l’es-
panyola. Amb quin objec-
tiu? Ah, amb l’objectiu de 
fer campanya. I de crear 
expectativa. En les campa-
nyes, l’expectativa és el 
més important.  

 

✒ Això sí, estaria bé que aquest nou 
costum s’apliqués a tots els partits, i no 
només als que defensen una determi-
nada opció, com pot ser la de la inde-
pendència de Catalunya. El debat so-
bre aquesta qüestió no s’hauria de con-
fondre amb el de la corrupció, perquè 
una Catalunya lliure d’Espanya no sé 
si seria més o menys corrupta que l’ac-
tual. També em pregunto com seria de 
corrupta una Espanya lliure de Cata-

del Rei sinó al seu propi, que suposo 
que està disfrutant prolixament men-
tre el seu fill intenta (sense èxit) fer 
bona cara a la institució que portava 
tota la vida preparant-se per dirigir. 

 

✒ Escorcollem, escorcollem, que el 
món s’acaba. Tant és així que una Ca-
talunya independent s’assemblaria a 
l’Albània d’Enver Hoxha, a l’Alemanya 
de Hitler i a la Itàlia de Mussolini. Ho 
ha escrit, com sabem, el ja esmentat 
Felipe González, i sort que no es va en-
recordar del genocidi de Ruanda. Tot 
i així, Miquel Iceta afirma que les pa-
raules de l’expresident espanyol són 
“el consell d’un amic”. Al marge de dis-
crepàncies ideològiques, els feia a tots 
dos una mica més intel·ligents, franca-
ment, però per al socialisme espanyol 
i català va el pollastre que ells han gui-
sat. No sé quina mena d’idea de l’amis-
tat té Iceta, però, per tenir amics 
d’aquesta mena, m’estimo més que 
m’escorcollin.

lunya, i la resposta que em 
dono em provoca esgarri-
fances.  

 

✒ Com a ciutadà i contri-
buent espanyol que sóc de 
tota la vida, reconec que 
m’està agafant una curio-
sitat malsana per conèixer 
alguns detalls sobre el fi-
nançament dels partits es-
panyols. Què amaguen els 
quaderns mai del tot expli-

cats de Luis Bárcenas? Què ha fet el 
PSOE a Andalusia? Entrant en casos 
concrets, com és que un inspector 
d’Hisenda de Valladolid anomenat Jo-
sé María Aznar s’ha convertit en un 
multimilionari (malcarat, però mul-
timilionari)? Repetiríem la mateixa 
pregunta respecte de Felipe González, 
i ens agradaria saber d’on surten els 
dos mil milions d’euros que acumula 
l’exmonarca Joan Carles de Borbó a tí-
tol personal. No al compte de la Casa 

Reconec una 
curiositat 
malsana  

per conèixer 
com es 

financen  
els partits 
espanyols
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Quan Trump va expulsar 
Ramos, cap dels col·legues 
periodistes es va immutar: 

van seguir amb les seves 
preguntes anodines
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