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U
n conegut que ja és a la
seixantena va batejar la
seva filla amb el nom de
Laura. Rata de cinefò-

rum, quan algú li preguntava com es
deia la nena, ell responia amb veu de
tro: “Laura, d’Otto Preminger”. Avui
només els cinèfils saben qui és aques-
ta Laura i qui va ser el director de
cinema Otto Preminger. Però els afi-
cionats al teatre tenim ara una nova
Laura. O, si més no, diverses, perquè
acostuma a sortir-ne una en les
obres de Jordi Galceran. Tant pot
ser la protagonista, comun personat-
ge a qui només s’hi fa referència,
com passa a El crèdit, però sovint se
n’hi troben.
El dramaturg que compta cada

obra com un èxit continua aquesta
temporada a La Villarroel amb la co-
mèdia protagonitzada per Bosch i
Boixaderas: un trio de Jordis i la di-
recció de Sergi Belbel que fan un pò-
quer d’asos, sense catxa. Lametàfora
del joc de cartes no és gratuïta: Galce-
ran, que treballa els textos ambpreci-
sió de rellotger, aprofita per il·lus-
trar-nos en l’ús d’algunsmots poc co-
neguts per bona part dels parlants i
que, en canvi, són ben presents en
les nostres converses catalanes però
en versió castellana.
Així, a El crèdit aprenem que els

presoners de Guantánamo duen una
granota taronja, i no unmono, que en
lloc d’ERE n’hem de dir ERO i quan
un vol fer una jugada fent creure que
té bones cartes però no les té, fa una
catxa, i no va de farol. Són petites
aclucades d’ull que acostumen a
agradar al públic. I per il·lustrar la ri-
quesa insultadora del català, la Lau-
ra de torn, posseïdora d’un “vocabu-

lari força extens i molt nostrat”, in-
sulta amb mots commacaco, purria-
lla, cagamandúrries i pelacanyes.
Aquesta didàctica encoberta no és

una tàctica nova de Galceran: ja l’ha-
via feta servir en la versió catalana
d’Un déu salvatge, de Yasmina Reza;
o, d’una manera dramàtica, amb les
successions de paraules de Paraules
encadenades. Són petits jocs lingüís-
tics que busquen fer obrir els ulls al
personal.
No vull ser un aixafaguitarres, pe-

rò de lamateixamanera que el català
aixeca passions i exalta el mestreti-
tes que duemdins, les campanyes pu-
blicitàries, els jocs lingüístics tea-
trals o els articles com aquest desti-
nats a fer-nos prendre consciència
dels mals usos lèxics o gramaticals
acostumen a caure en sac foradat.
El crèdit té passatges delirants

–com les referències a un càmping-
gas– i hi ha un moment especial-
ment brillant, un moment Cyrano:
aquí el personatge de Jordi Bosch no
reflexiona sobre la grandària del seu
nas, esclar, però tampoc cal expli-
car-ne més detalls. Jo hi tornaré.
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La Caramelles, amb les seves dues cries, aquest mes d’agost
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Unbòlid
espectacular creua
el cel d’Espanya
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M
és óssos, però els matei-
xos gens. La família d’ós-
sos del Pirineu s’ha am-
pliat amb cinc noves cri-

es que s’han pogut veure aquesta prima-
vera i estiu a lesmuntanyes. Seria lami-
llor de les notícies per als impulsors del
programa de reintroducció d’aquesta
espècie en aquesta serralada si no fos
per un detall. La sang d’en
Pyros, pare, avi i besavi de
la pràctica totalitat d’exem-
plars nascuts al Pirineu
des del 1996 (any en què es
va iniciar la reintroduc-
ció). corre també per les ve-
nes d’aquestes cinc noves
cries.
Les últimes observaci-

ons, aquest agost, van ser al
Pallars Sobirà. Les càme-
res instal·lades per l’equip
de seguiment de l’ós van
gravar les femelles Carame-
lles i Caramelita amb dues
cries cada una. La primera
de les ósses és filla de
Pyros i aquest mateix ós,
que després va copular
amb la Caramelles, és pare
i avi de la Caramelita.
La Caramelles i les seves dues cries

van ser fotografiats a l’Alt Àneu i la Ca-
ramelita, amb els altres dos cadells de
l’ós, va ser captada per una de les càme-
res instal·lades en un bosc de la vall de
Cardós. Quatre nous membres de la fa-
mília de plantígrads del Pirineu amb
l’ADN d’en Pyros. Però el parentiu
d’aquestes cries amb aquest mascle po-
dria ser encara més gran, tal com sospi-
ten els tècnics de laGeneralitat encarre-
gats del seguiment dels óssos, ja que hi
ha moltes probabilitats que en Pyros si-
gui també el pare (a més d’avi i besavi)
dels quatre cadells de l’ós. Si aquesta hi-
pòtesi es confirma amb les anàlisis genè-
tiques, el problema de consanguinitat
de la colònia de plantígrads del Pirineu
s’agreuja encaramés. La constatació re-
velaria que tots els óssos nascuts en els
últims cinc anys en aquestesmuntanyes
són fruit de copulacions consumades
per en Pyros, que als seus 27 anys conti-
nua sent el mascle dominant a la zona.
A aquestes quatre noves cries cal su-

mar-n’hi una cinquena. Es tracta de
l’Aubèrta, localitzada l’abril a la locali-

tat aranesa d’Aubèrt. És també filla i, al-
hora, néta d’en Pyros. Aquesta óssa, que
va perdre el rastre de la seva mare i va
aparèixer desorientada als carrers d’Au-
bèrt, es troba en un paratge natural de
la Val d’Aran, tancat i controlat per
agents rurals, que l’han alimentat i pro-
tegit de la mirada dels humans tots
aquests mesos.
José Enrique Arró, conselher d’Agri-

cultura, Ramaderia i Medi Ambient del
Conselh Generau d’Aran, confirma que

l’“operació Aubèrta” ha estat tot un èxit,
ja que l’óssa –que només tenia tres me-
sos quan va perdre el rastre de la seva
mare i va tenir molts contactes amb hu-
mans– “viu ara com si s’hagués criat des
del seu naixement en un espai salvatge”.
La prova és que aquesta óssa, que ja

s’enfila pels arbres i es val per si sola
per sobreviure “no ha fet ús de la cova
construïda pels agents rurals en aquest
espai tancat i controlat”, revela Arró.
L’Aubèrta s’ha construït el seu propi

cau i a mitjans de mes està
previst celebrar una reunió
entre els tècnics per deci-
dir si ja és el moment de
deixar que visqui sola a les
muntanyes sense cap con-
trol. L’espai elegit per a la
cria controlada d’un cadell
d’ós orfe (situació mai vis-
cuda al Pirineu) ha estat el
més encertat, ja que cap tu-
rista dels milers que han
passat per la Val d’Aran
aquest estiu no ha desco-
bert el lloc. “Això ens ha
permès continuar amb el
programa sense alteraci-
ons, ni visites inesperades
que haurien pogut envair
l’espai de l’óssa”, afegeix
Arró.
Pel que fa a atacs d’óssos

al bestiar, l’estiu ha estat tranquil al Piri-
neu català. La presència de gossos mas-
tins a les muntanyes on pasturen els ra-
mats (les administracions ajuden en el
seu ensinistrament) s’ha demostrat
com una de les iniciatives més efectives
per mantenir allunyats els óssos dels
caps de bestiar. A la Val d’Aran funcio-
na, per altra banda, amb èxit una inicia-
tiva del Conselh Generau, que sufraga
lamajor part de la quota d’assegurances
contractades pels ramaders per cobrir
baixes de bestiar. José Enrique Arró
considera que aquesta línia d’ajuts (el
Conselh paga el 80% de la pòlissa con-
tractada pel ramader) “està donant
bons resultats, ja que el propietari dels
caps de bestiar cobra per qualsevol bai-
xa d’algun dels seus animals per acci-
dent, sigui o no l’ós el culpable”. Aques-
ta iniciativa evita, per exemple, proble-
mes de ramaders de la vall amb el Con-
selh, com passava anys enrere, quan
l’administració aranesa havia de consta-
tar abans de pagar les indemnitzacions
que la baixa denunciada d’un animal ha-
via estat causada per l’ós.c

Unmascle queha
engendrat el 75%

dels óssos del Pirineu

Cap a les set del matí d’ahir, un
bòlid de llum potent va creuar el
cel de Catalunya –a la imatge, vist
des de Blanes– i va deixar un ras-
tre vistós en forma de línia. Tam-
bé es va veure des de la Comunitat
Valenciana, Aragó, Andalusia, Cas-
tella-laManxa, Castella i Lleó i Ex-
tremadura, segons la Xarxa Espa-
nyola d’Investigació sobre Bòlids i
Meteorits. El bòlid, d’origen inde-
terminat, va ser inclòs ahir mateix
a la llista oficial d’aquesta orga-
nització científica. Al tancament
d’aquesta edició, no s’havia regis-
trat on va caure ni s’havia confir-
mat que hagués impactat contra la
superfície terrestre. / Redacció

La sang d’en Pyros, el mascle dominant al Pirineu català, corre per les venes de
les cinc noves cries observades aquesta primavera i estiu en aquesta serralada

Mésóssosambelsmateixosgens

Un trio de Jordis
i la direcció de Sergi
Belbel fan un pòquer
d’asos, sense catxa

]En Pyros, nascut a Eslovènia,
va ser alliberat al Pirineu el
1996. És un mascle dominant
(ja ho era al seu país d’origen)
del qual descendeixen el 75%
dels óssos nascuts al Pirineu
des del seu alliberament. L’acti-
vitat sexual d’en Pyros ha sor-
près els mateixos experts en-
carregats del seguiment d’a-
questa colònia d’óssos, ja que
als seus 27 anys continua copu-
lant i procreant amb les feme-
lles que es troba al seu pas. Al
Pirineu hi ha actualment una
trentena d’exemplars d’óssos, i
s’està estudiant portar-hi al-
tres mascles per posar fi al
monopoli sexual d’en Pyros.


