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Peccata minuta

D
iu la dita que el princi-
pal objectiu d’un/a 
pres/a és fugar-se. I 
d’aquí podem deduir 
que la màxima preocu-

pació d’un investigat/ada o impu-
tat/ada és aconseguir per tots els 
mitjans, gràcies als seus advocats/
ades, als seus contactes amb jutges, 
fiscals, ministres, gàngsters o ban-
quers/eres, que amb un parell de 
trucades telefòniques tot els resulti 
més pla, més humà, més suporta-
ble. ¿Qui ens havia de dir als/a les 

es i els seus amics/gues de les futures 
conseqüències de les seves decisi-
ons. Si la informàtica, acabada de 
parir, té hackers, ¿com pot ser que no 
en tingui la molt vella justícia? Tant 
de bo Jordi Évole pogués entrevistar 
Aristòtil i preguntar-li què se n’ha 
fet de la seva Política, de la seva Aris-
tocràcia, on, etimològicament, go-
vernaven els/ les millors.

Urpes de vellut

¿Qui és millor que qui? A tots els 
porcs/orques dels grans i no tan 
grans partits –desprestigiadíssima 
paraula– els ve el seu sant Martí, pe-
rò tots/es sobreviuen orgullosos/es 
de les seves accions, i, com gats/es 
de set vides, segueixen esgarrapant 
les nostres vides amb les seves afi-

lades urpes de manicura i vellut. 
L’únic avantatge que tenim nos-
altres –els/les honrats/ades a la 
força– és poder contemplar el pla 
general del femer. Sí, cada dia ani-
ran sortint a la portada dels mit-
jans encara lliures tots ells, elles i 
els/les que se’ls aniran afegint: els/
les delinqüents, abstrets/etes en el 
seu narcisista primer pla, en la se-
va manipulada defensa, semblen 
no adonar-se que formen part, ca-
da un/una pels seus mèrits, d’un 
dream team criminal coincident en 
un únic objectiu: robar als/a les 
més humils en nom de les pàtries, 
de la Constitució, del Mercat, de 
l’Evangeli. Potser jutjats/ades un 
a una per nosaltres, ignorants de 
la flexibilitat d’algunes lleis, hau-
ríem sabut ponderar els seus hu-
mans errors; però observats/ades 
panoràmicament, com a El triomf 
de la mort de Brueghel el Vell, ve-
iem que la cosa va d’epidèmia, de 
pesta. H

progres d’abans-d’ahir que la nostra 
actual màxima aliada seria la Guàr-
dia Civil caminera de García Lorca? 
¿Àngels/eles de la guarda dels/de les 
civils, de la civilització? Un bravo 
per la professionalitat dels/ de les 
detectives amb tricorni. Entenc que, 
un a una, siguin del PP, del PSOE, de 
l’ex-CiU… tots/es pensen només a 
salvar la seva pell i no la dels que de-
ien representar –tot prestigi perso-
nal ja podrit– gràcies a la picaresca 
legal, gràcies al fet que els seus de-
fensors/ores es posin a furgar com 
ratetes entre els forats del formatge 
fins a sortir airosament del lacti la-
berint judicial. No oblidem que les 
lleis i la seva lletra menuda les van 
redactar els/les més llestos/es, no els 
més justos/ es, sempre en previsió de 
poder deslliurar-se ells/es mateixos/

La pesta
joan 

Ollé

la seva consistència justament a les 
estranyes forces superficials. Les 
molècules de líquid tenen molècu-
les de gas per un costat (exterior de 
la pompa) i també molècules de gas 
per l’altre (interior de la pompa). És 
un recipient líquid que preserva un 
cert volum de gas en el si d’un am-
bient indefinidament gasós. El lí-
quid de les parets no és estàtic si-
nó que les seves molècules es mo-
uen amb llibertat de líquid per tot 
l’estret interior que separa les du-
es pròximes superfícies esfèriques 
concèntriques de les parets de la 
pompa.

Per un aLtre costat, se-
gons sigui el grau d’humitat de 
l’ambient exterior, partícules del lí-
quid de la paret exterior s’escapen: 
el recipient es va evaporant fins que 
l’objecte bombolla no aguanta més 
i, en un tancar i obrir d’ulls (molt 

Pep Bou, inimitable rei de la bombolla
El creixement d’un arbre resulta invisible per lent i el final d’una ‘pompa’ ho és per ràpid

L’
idioma espanyol és 
potser l’únic que dis-
tingeix entre aquestes 
tres classes d’objectes: 
burbuja (aire per dins, 

aigua per fora), gota (aigua per dins, 
aire per fora) i pompa (aire per dins, 
aire per fora). En qualsevol de les 
tres variants s’observa una delica-
da forma, més o menys a prop 
d’una esfera perfecta, sustentada 
per una no menys delicada estruc-
tura. Les tres belleses es basen en 
un fenomen que en física s’anome-
na la tensió superficial. Una partí-
cula de líquid en el si d’un líquid 
està ben equilibrada pel que fa a les 
forces que actuen sobre ella per-
què està ben envoltada per altres 
partícules que neutralitzen els 
seus efectes entre si. Però si la par-
tícula té més partícules veïnes d’un 
costat que d’un altre, es veu sotme-
sa a una força resultant que l’atrau 
cap a dins o bé cap a fora del líquid. 
Això crea el curiós efecte que l’ai-
gua té pell. 
 La vida passa a l’aigua, per ai-
xò molts efectes propis dels éssers 
vius s’expliquen com (i gràcies a) 
efectes d’aquestes forces superfici-
als dels líquids: insectes que cami-
nen sobre l’aigua, capil·laritat que 
porta la sang o la saba fins a l’últim 
punt de l’organisme, etc. La bom-
bolla de sabó és un objecte efímer 
d’una delicadesa exquisida. Es trac-
ta d’un volum esfèric de líquid cap-
turat entre dues superfícies esfèri-
ques del mateix líquid que deuen 

més ràpid en realitat), la pompa 
s’esfuma segons un procés invisi-
ble a l’ull humà. Encara que era del 
tot previsible, la pompa sobresal-
ta a l’esclatar. El creixement d’un 
arbre és invisible per lent, el final 
d’una pompa és invisible per ràpid. 
Curiosament, gairebé tota la reali-
tat és invisible per alguna raó… Pe-
rò un cervell humà sap afegir el que 
no es veu per disfrutar d’un dels es-
pectacles més meravellosos que es 
poden proposar des d’un escena-
ri. Només cal dedicar tota una vi-
da a la investigació i l’experimen-
tació de gotes, bombolles i pompas 
i estar dotat amb una ment creado-
ra. Així ha aconseguit el meu amic 
Pep Bou ser el millor bombollaire 
del món i de la història, un artista 
de la ciència i un científic de l’art a 
qui tants intenten emular. Bombo-
lles, gotes i pompas serveixen com a 
exemple directe o com a metàfora 
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Wagensberg
per explicar qualsevol episodi de 
l’evolució de la matèria i la histò-
ria del cosmos. L’ambició de la ci-
ència: narrar el més complex de la 
manera més simple possible; l’as-
piració de l’art: narrar qualsevol 
aspecte de la realitat per comple-
xa que pugui semblar.

una manera poètica de 
veure el món sumada a una com-
prensió profunda de la física de lí-
quids i gasos fan el miracle. Per 
exemple: si el gas tancat dins de 
la pompa és menys dens que el gas 
de l’exterior, llavors la pompa pu-
ja. Si passa el contrari, la pompa 
baixa. Així es pot al·ludir a mera-
velles com la bufeta natatòria dels 
peixos o una simple copa de cava. 
Un altre exemple: si s’omple una 
pompa amb fum blanc la pompa es 
visualitza com una perfecta esfe-
ra, la figura més simètrica ima-
ginable i realitzable d’on arren-
quen gairebé totes les formes de la 
naturalesa. (Per més que l’obser-
vador es mogui al voltant d’una 
esfera, una esfera perfecta es veu 
sempre com una esfera perfecta). 
Si ara disparem contra ella un gra 
d’arròs la pompa es desintegra tan 
ràpidament que el fum al principi 
no «arriba a adonar-se’n» i, durant 
una centèsima de segon, podem 
contemplar un sorprès núvol esfè-
ric que encara no ha tingut temps 
de ser conscient de la seva sobta-
da llibertat. 
 Pep Bou, l’indiscutible rei 
mundial de la bombolla, ha si-
gut capaç fins i tot d’introduir-se 
a viure efímerament en una pom-
pa. Atent amic lector per si un dia 
t’adones que el teu camí es pot 
creuar amb el seu. H
Facultat de Física de la UB.
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C
onfesso que, a vega-
des, m’he anat desin-
teressant dels col-
loquis que es presen-
ten a la televisió. En 

principi, alguns debats podien 
ser molt interessants, sens dub-
te, tant pels participants en el 
programa com el tema a discu-
tir. Però sovint, i aviat, m’ha co-
mençat a molestar el caos verbal 
que sovint, i progressivament, 
s’apoderava d’aquella taula amb 
quatre o sis convidats. El col-
loqui anava convertint-se en un 
joc de trepitjades de veus. Cada 
vegada més contundents.
 No dubto que les persones que 
van ser convidades al programa 
tenien coses per dir, però quan 
havien començat a dir-les sem-
pre hi havia algú que no tenia pa-
ciència. No podia deixar acabar 
la formulació d’una idea d’un 
col·lega.

 És cert que hi ha alguns convi-
dats a parlar que tenen una cla-
ríssima tendència a convertir-se 
en okupes del temps.
 L’últim col·loqui que vaig con-
templar, a TV-3, sobre temes d’in-
terès politicosocial, tenia com a 
moderadora Helena Garcia Me-
lero. Potser és millor dir «conduc-
tora». No importa, el que compta 
és que en aquell plató hi havia sis 
veus, totes elles decidides a fer-se 
sentir.
 En qualsevol cas, la Melero  
–com es diu ara– va saber mante-
nir una difícil calma, necessària, 
per poder construir un espai i un 
temps. No hi ha dues situacions 
iguals, i ja sabem que qui condu-
eix un cotxe ha de tenir dues ap-
tituds bàsiques: saber accelerar i 
saber frenar.
 Alguns tertulians acceleren 
quan es troben en un debat te-
levisat. És comprensible. Poder 
discutir, si se n’aprèn, pot pro-
porcionar una íntima satisfac-
ció. El perill és arribar a l’explo-
sivitat. Aficionar-se a les parau-
les bomba.
 Espero que algun dia, en un 
col·loqui, algú aixequi un dit 
i digui, simplement: «Hi estic 
d’acord».
 No m’estranyaria que algú li 
ho discutís. H

Petit observatori

El perill en els debats 
és arribar a l’explosivitat. 
Aficionar-se a les 
paraules bomba

Col·loquis
a vegades 
descol·locats

josep maria
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