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Pescadors de perles i escorbut

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ
BARCELONA

Li han sortit marineres aquest any les 
proves de sisè de primària al Consell 
Superior d’Avaluació de Catalunya, 
l’organisme que coordina els exà-
mens de competències bàsiques que 
han fet aquesta setmana 72.000 es-
tudiants catalans. Si dimarts va to-
car parlar sobre Moby Dick, ahir, en 
castellà, va ser el torn de La perla, de 
John Steinbeck, concretament del 
fragment en què els protagonistes 
de la novel·la troben la gran perla 
que després els portarà totes les des-

Steinbeck i els viatges de 
Colom centren un assequible 
exercici de castellà

gràcies. També va tenir un cert rere-
fons mariner el segon text sotmès a 
anàlisi en llengua castellana: una 
adaptació d’un article divulgatiu so-
bre la plaga d’escorbut que van patir 
alguns dels mariners que van acom-
panyar Cristòfol Colom durant la 
travessia fins a Amèrica.
 «Realment, els d’aquest any han 
sigut uns exercicis més que assequi-
bles. Potser una mica més senzills 
fins i tot que els de l’any passat», re-
coneixia ahir, després de la sessió 
d’exàmens, la tutora d’un grup de 
sisè de primària en un col·legi con-
certat de l’Eixample de Barcelona. 
Tan fàcils els van resultar als estu-
diants, explicava la docent, «que al-
guns alumnes brillants han comès 
errors més propis de l’excés de con-

fiança que del desconeixement o del 
no domini de la competència».
 «És que, després d’una primera 
jornada d’exercicis, la de dimarts, 
de molta tensió i una certa eufòria, 
dimecres molts nois ja han abaixat 
la guàrdia», va afegir una altra do-
cent, en aquest cas especialista en 
llengua anglesa en un col·legi públic 
de Montcada i Reixac (Vallès Occi-
dental).

PROBLEMES AMB L’ANGLÈS / «Potser on 
més s’ha notat el cansament dels 
alumnes ha estat precisament en la 
prova de llengua anglesa, que és la 
que es fa en últim lloc», va prosse-
guir aquesta mestra, que considera 
que dos dies seguits de proves resul-
ten excessius per a nens d’11 i 12 

anys, poc acostumats a aquesta me-
na de pràctica. 
 Vista l’experiència, conclou 
aquesta professora, «en aquesta oca-
sió el més complicat ha sigut, sens 
dubte, l’exercici d’audició en an-
glès, on s’ha plantejat alguna pre-
gunta amb trampa, a la qual els nois 
d’aquestes edats no estan habituats». 
Les males llengües no van trigar a re-
cordar l’interès que té la Conselleria 
d’Ensenyament per impulsar l’apre-
nentatge d’idiomes estrangers i van 
apuntar la tesi que una mala nota en 
llengua anglesa seria un bon argu-
ment per posar les piles als docents. 
Amb tot, el balanç general, per part 
de nois que van fer l’examen, va tor-
nar a ser satisfactori. «No hi havia 
verbs en temps passat i a la redac-
ció [un dels punts febles d’aquesta 
prova en edicions anteriors] se’ns de-
manava una descripció de nosaltres 
mateixos, una cosa que hem fet mol-
tes vegades a classe», van explicar 
dues nenes. H33 Un escolar, ahir, a l’examen.

Sánchez, citant el registre mundi-
al de càncer.
 El tumor d’ovari és molt menys 
conegut entre les dones que el de 
mama o coll d’úter, molt més este-
sos. Però, a diferència d’aquests úl-
tims, en el d’ovari no existeix cap 
mètode que permeti diagnosticar-
lo de forma precoç, i tampoc emet 
més símptomes dolorosos que 
els esporàdics malestars referits. 
«Aquest càncer ho té tot en con-
tra», resumeix Sánchez. El càncer 
d’ovari representa el 5% de tots els 
tumors que afecten les dones, és el 
sisè més freqüent. Els fons reunits 
amb la venda de panets es destina-
ran a recerca. H        

Una flatulència inexplicable, a la 
qual repassant el que s’ha menjat 
no se li troba un motiu i que per-
sisteix dues o tres setmanes, o un 
insidiós ardor d’estómac que apa-
reix després d’haver menjat o fins 
i tot sense menjar, poden ser el sor-
prenent indici d’un càncer d’ova-
ri, sense que hi hagi cap altre mal-
estar. Tant és així que alguns gine-
còlegs suggereixen als metges de 
família que quan els seus pacients 
relatin unes sensacions tan vagues 
no les passin de llarg o les circums- 
criguin exclusivament a una die-
ta massa lleguminosa o farinàcia. 
«Convindria que la dona que ex-
posi aquests símptomes, i que no 
hi trobi un motiu, es faci una eco-
grafia transvaginal, per descar-
tar que l’hi està provocant un càn-
cer d’ovari», proposa el doctor José 
Luis Sánchez, de la unitat de gine-
cologia oncològica de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, el servei que ha 
impulsat una original iniciativa 
dirigida a fixar l’atenció en aques-
ta forma de càncer.

Prendre consciència

Mitja dotzena de forns i pastisse-
ries de Barcelona vendran avui 
al preu d’un euro un panet de co-
lor verd –símbol del càncer d’ova-
ri– i una peça de xocolata. El pa, 
que és obra del forner Daniel 
Jordà, té aquest to verdós grà-
cies al seu contingut de micro- 
alga espirulina, una composició 
que l’autor vol estendre, en fu-
tures edicions, a la resta de forns 
de Catalunya. La xocolata negra 

la proporciona el pastisser Oriol 
Balaguer.  
 Aquest reclam busca que les se-
ves consumidores prenguin consci-
ència que el 80% dels 3.300 càncers 
d’ovari que es diagnostiquen cada 
any a Catalunya, igual que a la res-
ta d’Europa, es troben en una fase 
força avançada en el moment de la 
seva detecció, quan ja han envaït la 
cavitat abdominal, cosa que provo-
ca una inflor evident –que acostu-
ma a ser el motiu de la consulta– de-
guda a l’acumulació de líquids que 
causa la presència del tumor. «La 
supervivència d’aquestes malaltes 
és baixa: el 35% sobreviu cinc anys 
després del diagnòstic», assegura 
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33 Els pans 8 El doctor Sánchez (esquerra) i el forner Daniel Jordà (centre) mostren els panets.

FERRAN NADÉU

El 80% dels 
càncers d’ovari 
detectats cada any 
estan en una fase  
molt avançada

El càncer més silenciós
Ginecòlegs de la Vall d’Hebron aconsellen prestar atenció als malestars abdominals que 
poden indicar un tumor d’ovaris H Un pa verd amb xocolata simbolitza la malaltia 

ALERTA ONCOLÒGICA

Els arguments dels animalistes i del 
món del circ determinaran si des-
apareixen totes les gàbies de la pis-
ta de sorra o només les dels animals 
salvatges. Així ho va decidir ahir el 
ple del Parlament després d’acordar 
la creació d’una comissió d’estudi i 
tombar les esmenes a la totalitat del 
PP i  Ciutadans. 
 «Escoltarem a tothom per garan-
tir una situació digna per als ani-
mals, sense apriorismes», va expo-
sar Jordi Terrades, del PSC. També 
CiU va obrir la porta a eximir del ve-
to cavalls i gossos. «Sense estigmatit-
zar el circ, hi ha condicions sense la 
voluntat de fer mal, però impedei-

xen el benestar de l’animal», va dir 
el nacionalista Josep Rull.
 Hortènsia Grau, d’ICV, va lamen-
tar que el sector de la cultura no re-
bi suport econòmic de les autori-
tats, però no va vacil·lar en la prohi-
bició «total». «Ens fa més humans», 
va dir. En sintonia, el republicà Ori-
ol Amorós va avalar el veto total per 
una qüestió de «progressió moral», i 
Quim Arrufat (CUP) matisava el res-
pecte a les tradicions: «Encara podrí-
em estar amb lleons i gladiadors».  
 En el pol oposat, el popular Rafael 
Luna va apel·lar al respecte als ani-
mals al circ i als sentiments de l’es-
pectador. «Nosaltres també els esti-
mem», va afegir. El diputat de Ciu-
tadans Matías Alonso va denunciar 
que la mesura «atempta contra l’es-
sència clàssica del món del circ i els 
seus 300 anys d’història». H

PARLAMENT

Els experts 
seran clau en 
l’abast del veto 
a animals 
al circ
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CiU i PSC obren la porta 
a eximir de la prohibició 
les espècies domèstiques


