
Tatxo B enet 

LA TRAVESSIA  
MÉS DIFÍCIL

L’11 de març de 2020, poc dies abans del decret d’estat 
d’alarma, Tatxo Benet va contraure la Covid-19. Durant les 
setmanes següents, va passar per tots els estadis de la malal-
tia: confinament a casa, trasllat a l’hospital Clínic de Barcelona 
i ingrés a l’UCI. Aquest és el relat en primera persona de la 
seva lluita, en els pitjors moments de la pandèmia, contra un 
virus mortal i desconegut. 

Però també és la història, contada per un testimoni d’excep-
ció, de la lluita de tot el personal mèdic, d’infermeria i auxiliar 
que, en unes condicions sovint molt precàries i amb els hos-
pitals col·lapsats, es va haver d’enfrontar a la infecció amb 
valentia i generositat. El seu esforç va salvar milers de vides, 
en una cursa contrarellotge per atendre tots els malalts i trobar 
els tractaments més adequats. 

Tatxo Benet, periodista, empresari i nedador d’aigües obertes, 
ho va viure tot des de dintre: les pujades i baixades de la 
malaltia, la soledat dels pacients, la presència contínua de la 
mort, els petits moments d’alegria i les llàgrimes d’impotència, 
la por d’infectar-se i d’infectar, la manca d’oxigen i les llargues 
hores de solitud, nedant a contracorrent, en la que seria la 
travessia més difícil de la seva vida. 

Un testimoni d’excepció 
de la gran pandèmia dels nostres temps
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Tatxo B enet   
(Lleida, 1957)

Des de molt jove es va dedicar al periodisme i va treballar en 
publicacions com El Diario de Lérida, El País i El Periódico de 
Catalunya i, més endavant, a TV3 -Televisió de Catalunya. Des de 
l’any 1980 viu i treballa a Barcelona, però sempre ha mantingut 
el lligam amb la seva ciutat natal.

Després de vint anys en el món professional del periodisme, va 
passar al món de la empresa. És soci del Grup Mediapro, que 
codirigeix amb Jaume Roures.

Aficionat a l’art contemporani, ha reunit una col·lecció de més 
de cent obres censurades que és única al món.

La seva gran passió per la literatura el va portar, el juny de 
2020, encara en ple confinament, a obrir al carrer Pau Claris de 
Barcelona la nova Ona Llibres, un espai de més de 1.000 m2 

dedicat al llibre en català.
Nedador d’aigües obertes, ha travessat dos cops l’estret  

de Gibraltar i ha nedat els més de 40 quilòmetres que hi ha de 
Mallorca a Menorca, entre molts altres reptes.

Aquest és el seu primer, únic i, molt possiblement, últim llibre.


