
10 el PeriódicoDISSABTE 
30 DE JUNY DEL 2018Opinió

JOSEP MARIA 

 Pou

E
m remunto a 50 anys 
enrere, quan les grans 
estrenes teatrals es con-
centraven al voltant de 
dos únics moments: el 

principi de temporada, a la tar-
dor, i Dissabte de Glòria, que solia 
coincidir, a gust del calendari, 
amb el final de l’hivern i l’arriba-
da de la primavera. A mesura que 
va anar augmentant el nivell de 
vida i l’espanyolet mitjà, ja amb 
segona residència, va poder pre-
miar-se amb unes vacances de 
Setmana Santa, es va perdre el 
costum de renovar la cartellera 
en aquesta última data. Amb les 
ciutats semidesertes, no tenia 
sentit convocar la gent al teatre. 
Era millor sobreviure amb paci-
ència al buit d’aquells dies i esti-
rar la vida útil de les obres fins a 
final de temporada; límit que 
marcava, inexorablement, l’arri-
bada de la calor.  

Començava llavors, en paral·lel 
amb les populars rebaixes d’es-

tiu, una programació lleugera, re-
baixada de preus i conflictes, apta 
per resistir a cops de ventall i mà-
niga curta (l’aire condicionat era, 
per aquells dies, ciència-ficció). 
Recordo alguns títols d’aquells 
càlids estius: Clementina no rellis-
quis, El meu marit te pa a l’ull, En Bal-
diri de la Costa, a molta distància 
dels que avui, des d’aquesta ma-
teixa setmana, formen l’oferta es-
tacional a Barcelona: Ombra (Parla 
Eurídice), Belgian Rules, i L’assaig, 
amb la firma d’Elfriede Jelinek, 
Jan Fabre i Milo Rau, o La Resposta, 
Humans i Una gossa en un descam-
pat, de la mà de Sílvia Munt, Mario 
Gas i Sergi Belbel, entre altres. 

Els últims dies de juny asse-
nyalen ara un dels moments àl-
gids de l’any teatral gràcies a 
l’oferta del Grec (Grec Montjuïc/ 
Grec Ciutat), que amb producci-
ons pròpies i coproduint amb 
empreses locals no només digni-
fica l’estiu, sinó que facilita aixe-
car la persiana del que serà, ja a 
la tardor, la nova temporada. 
Pensant en aquest Grec i en 
aquesta Barcelona, distorsiono, 
a la meva conveniència, la cone-
guda frase, i escric: «Si una nit de 
juny pogués parlar, probable-
ment seria per presumir que va 
inventar el teatre». H

Apunt

Una nit  
de juny

Gràcies al Grec,  el 
mes assenyala ara un 
dels moments àlgids  
de l’any teatral

La molècula de la felicitat
L’oxitocina segregada per les carícies és la responsable del plaer experimentat quan ens toquen

ADELA 

 Muñoz Páez

¿A
 qui no li agrada 
que li rasquin 
l’esquena a prop 
de la base del 
coll? Almenys jo, 

em fonc. Doncs bé, resulta que no 
soc gens original, darrere d’aquesta 
sensació tan agradable, com darrere 
d’infinitat de sensacions i plaers, hi 
ha una molècula, la molècula de la 
felicitat. 

Un dels primers fets que va posar 
de manifest que la química jugava 
un paper protagonista en comporta-
ments aparentment intangibles com 
els que governaven l’atracció sexu-
al, va ser el descobriment de la fero-
mones. Aquestes molècules contro-
len la vida amorosa i les comunicaci-
ons en els insectes quan són segrega-
des per un individu d’una espècie i 
detectades per un altre individu de 
la mateixa espècie, usualment mit-
jançant l’olfacte. Són les substàncies 
encarregades de guiar les formigues 
cap als seus formiguers o els insectes 
mascles cap a les femelles. 

El seu descobriment no va sem-
blar tenir aplicació pràctica, però va 
acabar revolucionant el control de 
les plagues. Així, per exemple, si es 
vol eliminar un insecte que ataca els 
tarongers, n’hi ha prou amb identifi-
car les feromones que segrega la fe-
mella i impregnar-hi un recipient 
trampa. En època d’aparellament els 
mascles volaran com bojos cap a 
aquestes femelles virtuals i allà tro-
baran la mort sense haver pogut co-

pular, i així la plaga s’extingirà per 
falta de reproducció. És una manera 
molt més eficaç de lluitar contra les 
plagues de l’agricultura que els in-
secticides que maten tota bestiola 
vivent i poden alterar un ecosiste-
ma, encara que és certament maqui-
avèl·lica. 

Després de la troballa de les fero-
mones es va començar a investigar 
l’existència de substàncies similars 
en organismes superiors, com els 
mamífers. ¿S’imaginen l’enorme ne-
goci que podrien fer els fabricants 
de colònies si tinguessin la fórmula 
de les feromones que atraguessin les 
femelles o els mascles humans? És 
possible que s’hagin fet investigaci-
ons en aquest sentit, però desafortu-
nadament el nostre sentit de l’olfac-
te no està tan desenvolupat com el 
dels insectes i, d’altra banda, 
l’atracció sexual en els humans està 
determinada per molts altres estí-

muls, com el visual o el saldo del 
compte corrent. Els éssers humans 
també segreguem feromones, no 
obstant, la seva funció no és tan de-
terminant com en els insectes per-
què som molt més complexos. 

Però disposem d’altres molècules 
que modifiquen l’estat d’ànim o do-
nen lloc a sensacions agradables. És 
el cas de la FenilEtilAmina, PEA són 
les seves sigles en anglès, un neuro-
transmissor o neuromodulador que 
afecta la libido, les relacions interper-
sonals o la pujada d’adrenalina dels 
corredors després de l’exercici. Ja que 
s’ha relacionat amb el conjunt de 
sensacions que acompanyen el fet 
d’enamorar-se, podria pensar-se que 
era l’ingredient secret dels filtres 
d’amor esmentats a les obres de Sha-
kespeare. No és el cas, perquè la ma-
jor part de la PEA no produïda pel 
nostre organisme sinó ingerida es 
degrada a l’intestí. Tot i així, ¿qui sap 

si l’addicció a la xocolata es deu al 
fet que aquest aliment conté PEA? 

Són derivats de la PEA, és a dir, 
tenen la mateixa estructura base i 
alguns substituents diferents, 
substàncies com la dopamina, re-
lacionada amb el desenvolupa-
ment d’addiccions o la capacitat 
d’aprenentatge, la serotonina, el 
dèficit del qual origina depressió i 
esquizofrènia, i l’adrenalina, que 
prepara el cos per a una activitat 
extenuant. 

L’oxitocina té una estructura di-
ferent, és un pèptid, però també ac-
tua com a neurotransmissor; les se-
ves funcions més conegudes són in-
duir les contraccions uterines, ac-
tuant com a desencadenant del 
part i, després d’aquest, activar la 
producció de llet. En aquest últim 
cas l’alliberament d’oxitocina és in-
duït pel tacte: la contracció de les 
glàndules mamàries es produeix a 
l’exercir pressió sobre el mugró; 
l’oxitocina afavoreix a més la rela-
ció mare-fill, a l’acompanyar la se-
creció de llet d’una sensació agra-
dable per a la mare. Aquesta molè-
cula s’ha definit com l’hormona soci-
al, ja que s’ha proposat com a res-
ponsable de la necessitat dels hu-
mans de tocar, acariciar i ser tocats 
i acariciats. Així, el plaer experi-
mentat quan ens acaricien la base 
del coll és conseqüència de l’oxito-
cina segregada per aquesta carícia. 

Els processos en què intervenen 
els neurotransmissors i neuroregu-
ladors es continuen investigant per 
la seva extrema complexitat. Del 
que no hi ha dubte és que som quí-
mica, pura química. 
Catedràtica de Química Inorgànica de la 

Universitat de Sevilla i membre de la Xarxa 

de Científiques Comunicadores.
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El dilema
JOAN 

 Ollé

L’
amic Juanjo Puigcorbé 
va rebre el 13 de juny 
del 2015 el títol de regi-
dor de l’Ajuntament de 
Barcelona per ERC, i ai-

xò va fer que ocupés, entre altres 
càrrecs, el de diputat delegat de Cul-
tura a la Diputació de Barcelona. 
Ens vam veure, vam sopar, i entre ri-
alles i pulles, li vaig preguntar on 
s’havia ficat i per què, recordant-li 
que hi havia escassíssims actors 
amb el seu talent i trajectòria i que 
alguns despatxos oficials estan 

Peccata minuta

plens de funcionaris no només pels 
seus mèrits, sinó també per la seva 
adherència a un partit. Ell em va res-
pondre que sabia molt bé el que es 
feia i on volia arribar. Vam brindar. 

El febrer d’aquest 2018, el meu 
amic va tornar a aparèixer als pa-
pers per voler canviar el seu nom de 
sempre, Juanjo, pel de Joan Josep, 
cosa que em va semblar respectabi-
líssim, ja que cadascú pot rebatejar-
se com vulgui. Trist que una petitesa 
com aquesta generés polèmica: els 
mitjans van invertir més tinta i veu 
en el seu canvi de nom que a la valo-
ració de la seva tasca política. 

Aquest 8 de juny, Puigcorbé tor-
nava a ser notícia a l’anunciar la se-
va dimissió com a regidor, per mo-
tius personals. Li vaig enviar un SMS 
–«¡Bravo, actor! Desitjo que aquests 

motius personals no siguin deguts a 
una cosa greu. Una abraçada»–, i  
em va respondre ràpidament amb 
una lacònica emoticona de somriu-
re groc. Pocs dies després, la filtra-
ció, sí, filtració d’un «informe de 
risc social» encara incomplet –unes 
enquestes confidencials que de tant 
en tant fan les administracions pú-
bliques als seus treballadors per 
veure com els funciona això del fac-
tor humà– va estimar que el tempe-
ramental Joan Josep no acabava de 
tractar els seus subordinats amb 
l’exquisit guant de seda amb què 
acariciava els seus personatges de 
ficció. Puigcorbé va negar la major: 
peccata minuta. 

Aquest dijous vaig rebre al meu 
mòbil un SMS convidant-me a fir-
mar un manifest en defensa de Joan 

Josep, redactat, segons ell mateix 
reconeix, pel seu sòsia Juanjo –¿no 
vam quedar que no?–, que traduït 
i resumit, diu així: «Com a artistes 
i professionals del món de la cultu-
ra, volem manifestar el nostre re-
colzament a Juanjo (sic) Puigcorbé 
i a la ingent tasca que ha dut a ter-
me durant tres anys des de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació. (...) 
Considerem que la seva tasca ha 
de tenir la màxima continuïtat 
possible. (...) Constatem, final-
ment, la qualitat humana de 
Puigcorbé, que ha dut a terme 
una dedicació incansable al món 
de l’art i de la cultura (...) per sobre 
de qualsevol afinitat política o 
partidista (...) amb absoluta hones-
tedat i l’apassionament propi dels 
grans artistes.» 

Que Puigcorbé no té àvia, que-
da clar. Que ERC vol el seu cap, 
també. Dimitir o no, Juanjo o Joan 
Josep, firmar o no firmar: aquest és 
el dilema. H


