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A
l lector potser el sorpren-
drà, si s’ha adonat que jo
sóc una persona molt ur-
banita, que tingui una
relació que en podríem

dir sentimental amb els tractors.
Per unes raons que no coincidei-

xen excessivament amb les d’un per-
sonatge d’un llibre recent de Marina
Lewycka, que ha tingut l’audàcia,
amb èxit, d’incloure la paraula trac-
tors, tan poc poètica, en el títol
d’una novel.la. Un dels personatges
és un vell ucraïnès, emigrat a Angla-
terra, que recorda amb emoció com
l’aparició dels tractors podia suavit-
zar la feina dels pagesos de la seva
terra.

No és que jo ignori ara la im-
portància de la idea que va tenir Ha-
rry Ferguson quan va dissenyar
aquest vehicle, el gran protagonista
de la mecanització del camp. Però la
meva valoració dels tractors és molt
personal. He agraït molt la seva
presència quan n’he descobert un
en el transcurs dels meus viatges a
peu. Sovint m’he aturat a contem-
plar com en un paisatge obert, ex-
tens, solitari, un tractor llaurava un
camp amb una regularitat perfecta,
traçant solcs molt llargs, i paral.lels:
un de dreta a esquerra i el següent
d’esquerra a dreta. Com una màqui-
na de teixir.

A vegades he tingut la sort que el
tractor passés pel costat del meu
camí i, encara més sort, que el pagès
decidís aturar-se, que em digués
«bon dia» i aprofités la presència
d’un desconegut per iniciar una mi-
ca de conversa. S’ha de trencar la
monotonia de passar-se tot un matí
obrint solcs, dibuixant en la terra
una línia recta i una altra i després
una altra.

Per això deia al començament
d’aquest article que la meva relació
amb els tractors no es basava en l’ad-
miració productivista, sinó que te-
nia un cert component afectiu. Als
tractoristes rurals –de Catalunya, de
Castella, d’Extremadura, d’Aragó–
els dec la delícia d’una pausa no pre-
vista, d’un diàleg que mai no se sap
per on anirà.

L’home i el seu tractor, jo i la me-
va motxilla, les úniques i petites fi-
gures vivents enmig de l’extensa so-
ledat de les hectàrees. Les veus so-
nen molt netes en el silenci total. I
quan hem acabat la tranquil.la con-
versa, la formulació d’un desig de
bon estiu, bon camí, bona collita. I
al cap d’uns moments de caminar,
giro el cap i veig com el tractor
s’allunya, fins que es converteix
només en una mena de taca mòbil
del paisatge.

¿Puc dir que m’agrada més trobar
un tractor que no pas un ametller
en flor? Doncs ja està dit, i perdo-
nin.H
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La pregunta
¿Vostè posaria
despullat si fos
per una bona
causa?

No posaria despullat perquè no
hi ha cap necessitat. Si de cas, in-
tentaria demostrar el que vull
aconseguir a través de manifesta-
cions per cridar l’atenció, però
sense arribar a despullar-me. És
una qüestió de principis i també
de vergonya.

Arribaria a posar despullada si
fos per una causa molt justifica-
da, i segons la quantitat de diners
que m’oferissin. Per exemple, si
amb aquesta acció s’aconseguís
construir una casa per a dones
maltractades, ho faria.
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No crec que calgui, i si m’ho pro-
posessin, no hi accediria, perquè
no és la forma d’aconseguir cap
objectiu. No té sentit; només de-
mostres atreviment per cridar
l’atenció, però aquesta no és la
manera d’argumentar res ni de
raonar sobre una posició.

Posaria nu per una finalitat artís-
tica, però no comercial. Hi ha
molta gent que només ho fa per
cridar l’atenció. Si els nens s’acos-
tumessin a pintar cossos despu-
llats, potser després no tindrien
tants prejudicis.
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¿Creu que s’han de reduir els
horaris comercials? Pot respon
dre a la pregunta a la pàgina
www.elperiodico.cat

Els vots a la web

La pròxima pregunta

EL CANVI CLIMÀTIC

Rotondes enjardinades
Félix Vázquez Espinosa
Ripollet

De què serveix tanta propaganda so-
bre el canvi climàtic, el reciclatge,
l’escalfament del planeta, l’estalvi
energètic, si després els ajuntaments
són els primers a no complir res de
res. Em passo el dia veient rotondes
de totes les mides enjardinades amb
herba que s’ha de regar. És igual on
es trobin: enmig d’un poble o als
afores. ¿No seria més pràctic fer-les
de ciment o d’un altre material i
així no haver de gastar tanta aigua?
¿De què serveix trobar-se enmig
d’una carretera nacional una roton-
da enorme i amb els aspersors en
marxa perquè quedi ben bonica? Els
polítics haurien de donar exemple.
Mentre es va regant, als ciutadans
ens apugen els impostos perquè gas-
tem molta aigua.

ROBATORIS A SANCHO DE ÁVILA

Cotxes saquejats
Jordi Molero Armengou
Barcelona

Els veïns del carrer de Sancho de Ávi-
la que vivim a prop del Tanatori de
Marina i que cada cap de setmana
aparquem els vehicles als carrers
més pròxims ens trobem que hi ha
tres joves que es dediquen a trencar-
ne vidres i portes. Com que aquesta
és una zona amb bastants bars i dis-
coteques, deuen buscar-hi les bosses
i els objectes personals que la gent
es deixa a dins. Després d’haver pre-
sentat més de 80 denúncies als Mos-
sos d’Esquadra, de fer milers de tru-
cades cada cap de setmana i avisos
quan hem vist els lladres, la seva res-
posta ha estat que no poden passar o
vigilar aquesta zona si no hi ha un
escrit de la Generalitat que ho sol.li-
cita; o bé no atenen a les nostres tru-
cades, o, quan hem presentat
denúncia, fan cas omís.

SOMRIURE DESPRÉS DEL PLOR

El millor patge reial
Xavier Alemany i Ester Casas
Barcelona

Tenim dos fills, la Martina, de 6
anys, i el Joan, de 4. Aquest any els
Reis van fer poca previsió d’una jo-
guina que la nostra filla havia dema-
nat. Un mes abans de la nit màgica,

ja s’havien adonat que potser la Mar-
tina no tindria el que volia. Desgra-
ciadament, el nostre fill Joan ens va
deixar el 27 de desembre. Aquest
any per a nosaltres era molt impor-
tant que la Martina fos feliç. El Joan,
des del cel ens va fer arribar el telè-
fon del patge reial. Es diu Mattel. Li
vam trucar i li vam explicar el pro-
blema. Mattel va recordar als seus
caps que encara quedaven algunes
joguines en un magatzem. La Marti-
na va tenir el regal que volia i el
Joan va estar molt content. A vega-
des els personatges secundaris són
tan importants com els protagonis-
tes. Gràcies, patge.

VENDA D’OLIVERES MIL.LENÀRIES

Valor patrimonial
Joaquim M. P.
Sant Adrià de Besòs

La setmana passada, el canal francès
Arte informava de la venda d’unes
oliveres mil.lenàries d’una explota-
ció agrícola catalana que aniran a
parar a França. Els propietaris expli-
caven que ja no eren rendibles per a
la seva explotació perquè donaven
molta feina i poques olives. Al final,
el reportatge informava que es trac-
tava d’exemplars tan grans que ha-
via estat necessari recórrer a un
transport especial. Les oliveres mil-
lenàries tenien un valor patrimonial
independent de la rendibilitat de
l’explotació agrària, que s’ha perdut
irremissiblement. Com passa amb
altres elements patrimonials, l’Ad-
ministració hauria de ser informada
d’aquestes operacions i poder exer-
cir el dret de compra.

UN ARTICLE DE JOAN BARRIL

Herois del catolicisme
Isidor Ramos Rosell
Barcelona

Joan Barril sempre ha comptat amb
la meva simpatia pel seu estil direc-
te i el seu sentit comú. No obstant,
en la columna del dia 10, amb mo-
tiu de la caça de bruixes contra cler-
gues suposadament col.laboracionis-
tes del règim comunista de Polònia,
va fer una desqualificació general de
l’Església despatxada amb quatre
tòpics. Exemples deplorables d’ecle-
siàstics n’hi ha, però també de com-
portaments heroics. L’agència Asia-
news va donar la notícia que la poli-
cia de la província d’Hebei, a la Xi-
na, havia arrestat nous sacerdots
catòlics que s’havien reunit per Na-

dal a resar. El bisbe ordinari de la
diòcesi de Baonding, Giacomo Su
Zhimin, de 73 anys, està arrestat des
del 1996. Més sort ha tingut el seu
auxiliar, monsenyor Francesco An
Shuxin, que aquest agost va ser alli-
berat després de passar 10 anys a la
presó, segons la BBC. El servei de
notícies de casadeltibetbcn.org va in-
formar de l’arrest de set sacerdots
catòlics per haver participat en «un
retir espiritual no autoritzat», i
l’agència Aciprensa, de l’arrest del
bisbe Yao Luang, de 82 anys, junta-
ment amb un sacerdot i 90 laics,
tots fidels a la Santa Seu. ¿Per què
tant d’escàndol farisaic per una
col.laboració de fa 20 anys? ¿I per
què tanta indiferència i tractament
minimalista per als exemples de fide-
litat a la seva consciència davant
d’un poder totalitari?

EL DEBAT LINGÜÍSTIC

Espectacle traduït
Quim Gibert Font
Fraga

¿Acceptaria un grup de marionetes
d’Holanda anar a Flandes, ambdós
territoris de llengua neerlandesa, i
actuar en francès? ¿O permetria
l’Ajuntament de Madrid que un
grup porto-riqueny actués en anglès
en aquella ciutat? Doncs el dissabte
13 de gener al vespre, El Sidral, uns
titellaires de Lleida, van presentar a
Fraga Nora i el conte perdut en versió
castellana. L’organització anava a
càrrec d’un ajuntament que perpe-
tua la diglòssia de la població que
administra.

No és vernacla
Raquel C. Cañellas
Barcelona

M’han sorprès unes declaracions del
tinent d’alcalde de Barcelona, Jordi
Portabella (ERC), en què qualifica el
català com a llengua vernacla de
Barcelona. El bressol del català se si-
tua a l’entorn d’Andorra, no a Barce-
lona. A la nostra ciutat, des de fa se-
gles, es parlen dues llengües: una
vinguda a través d’Aragó, l’espanyo-
la, utilitzada pels comtes de Barcelo-
na des del segle XIII, i una altra, pro-
cedent d’Andorra, usada en la nos-
tra ciutat des del segle XII. Cap de les
dues és vernacla de Barcelona en el
sentit d’haver nascut en ella i cap de
les dues hauria de ser tractada com
a llengua de fora, perquè o ho són
les dues o no n’és cap.

El porexpan s’obté a partir del poliestirè expandit gene-
rat per polimerització de molècules d’estirè. Les seves
qualitats principals són la higiene, ja que no és un subs-
trat nutritiu per als microorganismes, i el fet de ser esta-
ble a la temperatura (de menys 45 graus a 85 graus
positius). La normativa estatal estableix una llista positi-
va de monòmers en què consta l’estirè com a
monòmer de partida sense cap restricció.

Els elaboradors dels materials en contacte amb ali-
ments són els que han d’assegurar que durant els pro-

cessos d’elaboració i/o transformació de les matèries
plàstiques no s’alterin les especificacions inicials dels
materials. Si bé, en principi, el porexpan és estable a
temperatures de congelació, en cas que un producte co-
mercial es vulgui congelar amb una safata de poliestirè
sempre cal seguir les indicacions de l’etiqueta del pro-
ducte.

Xavier Llebaría. Director gerent de l’Agència de
Protecció de la Salut. Conselleria de Salut.


