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EL PAÍS D'EN NYOCA 

Pouaters 

E l 6 de juny del 44, com sap 
tothom, els aliats desembar
quen a França i comença l'a

lliberament. En vista d'aquesta ma
rea de milers d'homes, els alemanys 
abandonen armes, municions i do
cuments d'arxiu. A Montreuil-Sur-
Mer, tiren tota la documentació de 
la Gestapo dins el pou de la ciuta
della, papers que es van trobar per 
casualitat fa dos anys, en unes fei
nes de neteja per buscar aigua po
table. A partir d'aquest imprevist i 
pensant que en altres pous potser 
hi havia coses interessants, una co
lla d'amics es dedicaren, a estones 
perdudes, a baixar a pous abando
nats. Per divertiment. Però la cosa 
va anar tan bé que fíns i tot s'ha 
creat, no fa gaires mesos, una As
sociació de Pouaters que es dedica 
a escorcollar pous. Es veu que l'ac
tivitat ha resultat plaent i efectiva, 
perquè l'Associació ha ampliat 
considerablement el nombre de so
cis en ben poques setmanes. Avui 
ja és una institució amb president, 
junta i estatuts declarats d'interès 
social. Aquest dia van sortir a la 
tele a explicar que han fet moltes 
descobertes interessants, no només 
de l'època de l'ocupació alemanya, 
sinó que també han trobat eines, 
andròmines i restes variades de 
temps quasi immemorials. Es veu 
que de pous, n'hi ha de molt antics 
i aquests són els que els interessen 
especialment. En concret, van par
lar llarga estona d'un pou medieval 
del que n'han tret cascos de guer
ra, llances, olles, sabatots de fusta i 
fins un cinturó de castedat que vés 
a saber quines rateres havia preser
vat. El locutor que entrevistava va 
voler aturar-se en el mític objecte i, 
és clar, van sortir els inevitables 
acudits verdelosos, irreverents o 
cruels. Per aprofitar la seva estada 
a la tele, el president va donar un 
número de telèfon per si algú es vo
lia fer soci del divertiment (vull dir 
el d'escorcollar forats de pou) i, en 
menys de vint minuts, s'hi van 
apuntar més de trenta persones. 
Només es demanaven ganes d'aju
dar, temps lliure el cap de setmana 
i mitjans propis per anar al "pou es
collit. Sembla que baixar dins un 
pou és ima mica com recular en el 
temps, endinsar-se en el passat, no 
troben? Qui sap si les raons autèn
tiques de la història d'un país no es 
troben en les profunditats d'un 
pou... Perdonin, però un servidor 
sempre ha tingut una morbosa pre
ferència per les causes i primeres 
raons com més fantàstiques millor. 
Cal deixar que l'esperit s'entengui 
directament amb l'esperit, saben? 

JOSEP VALLS 

TRIBUNA LLIURE 

Xavier Duran, químic i periodista científic, utilitza l'exemple de la polèmica sobre el pla 
de residus de la Generalitat per comentar el problema de la manca d'informació científica 
que sol haver-hi en aquests casos. Duran opina que aquests temes que afecten la societat 

necessiten una continuada afluència d'informació científica. 

S 'ha parlat del conflicte sobre el pla d'abo
cadors. Però entre tots els comentaris 
potser n'han mancat sobre un fet força 
important: el dret dels ciutadans a deci

dir sobre una temàtica que sembla reservada als 
tècnics en la matèria. 

Els governs elaboren plans de residus, de la 
mateixa manera que planegen la construcció de 
centrals nuclears o dediquen la part que creuen 
convenient a la recerca. 
Rarament se sotmet a 
consulta cap d'aquestes 
qüestions. 

El referèndum no és 
una pràctica usual per 
aquestes latituds. I encara 
menys es farà per un tema 
que, en teoria, la majoria 
de persones no coneixen B * ,,, 
prou bé. 

Hi ha uns tècnics que 
elaboren plans. No són in- i* "* 
fal·libles i, per tant, poden .̂-̂  ^^^^ 
haver oblidat alguns fac- -WK^ 
tors o errat en alguns ju
dicis. 

Informació 
pera 

decidir 

Sense garantia 
Per tant, el dictamen 

dels tècnics no és una ga
rantia absoluta. I encara 
menys ho pot ser, òbvia
ment, el dictamen d'algú 
que no coneix gaire el 
problema. 

Una sèrie de preguntes 
a les persones que s'opo
sen a la instal·lació d'abo
cadors o de plantes inci-
neradores mostraria, pro
bablement, un desco
neixement del tema per 
part de molta gent. 

Però igualment es faria 
palès si les preguntes es formulessin a les perso
nes que defensen la seva instal·lació. 

En definitiva, no es tracta que hi hagi gent a 
favor o en contra, cosa ben normal, sinó que hi 
ha gent que pren una postura sense saber ben 
bé el per què. 

Entre el conjunt de ciutadans n'hi pot haver 
de favorables a les centrals nuclears —probable
ment, no gaires— i de contraris a aquestes ins
tal·lacions. 

Molts dels arguments que els uns i els altres 
donarien serien inconsistents. En aquest cas, 
però, es tracta d'un tema del qual hi ha abun
dant bibliografia. 

Hi ha temes potser no tan complexos, però 
amb menys informació a l'abast. 

En tot cas, tampoc no deu ser molt gran el 
nombre d'espectadors que en un debat polític 
entén tots els termes econòmics que els especia
listes fan servir. I tanmateix, es diposita la pape
reta per un candidat o altre. 

Podria fer-se el mateix respecte a una qüestió 
tècnica o científica? 

«No es pot parlar de Santa 
Bàrbara només quan trona, ni dels 
residus només quan s'elabora un 

pla o de l'energia nuclear tan sols 
quan hi ha un accident» 

Potser no es podria fer, però en tot cas, s'hau
ria de poder fer. 

Manipular l'opinió 
La cosa no és fàcil, perquè en molts casos ni 

tan sols els especialistes es posen d'acord. 
Però hem arribat a un desenvolupament que 

incideix de manera molt clara en la vida del ciu
tadà i en l'estructura del país. A alguns estats 
s'han fet referèndums sobre les centrals nuclears. 
Cal evitar que una falsa informació pugui incli
nar l'electorat cap al lloc que no desitja. Però el 

mateix passa en unes eleccions polítiques en què 
el marketing té molt a veure en la victòria o la 
derrota. 

En tot cas, crec que hi ha moltes qüestions 
que el ciutadà hauria de poder decidir. Per 
exemple: 

— S'han de dedicar molts diners a la recerca 
militar? 

— S'ha de continuar endavant amb les cen
trals nuclears? 

— Quina legislació s'ha 
d'establir sobre l'ús d'ani
mals o d'embrions hu
mans en els laboratoris? 

És possible que el ciu
tadà no prengui la decisió 
adient, cosa que també 
poden fer els experts. 
Però en altres qüestions 
també molt delicades, 
com ara una llei de l'avor
tament, un referèndum 
seria acceptat. 

L'avortament té unes 
consideracions ètiques, 
però també científiques. 
Les dificultats per co
nèixer bé el tema i eme
tre un vot poden ser tam
bé molt grans. 

Manca d'informació 
Crec que en el fons del 

problema hi ha la manca 
d'informació científica. 

Molta gent s'acosta a la 
ciència només per criti
car-la. 

Molts mitjans de comu
nicació informen de de
sastres nuclears o de ca
tàstrofes ambientals. I 
aquí s'acaba la seva fun
ció didàctica. No cal ex

plicar l'estructura i mecanisme d'acció del DNA 
perquè algú pugui opinar sobre els experiments 
en genètica. 

El que no resulta acceptable és intentar que 
algú jutgi la conveniència o no de determinat pla 
sense tenir uns arguments. 

El ciutadà té dret a opinar. Però només triarà 
lliurement si té prou informació per poder jutjar. 

I això no s'aconsegueix passant superficial
ment sobre els temes científics. És una tasca con
tínua i necessària. 

No es pot parlar de Santa Bàrbara només 
quan trona, ni dels residus industrials només 
quan s'elabora un pla o de l'energia nuclear sim
plement en el cas d'accidents importants. 

XAVIER DURAN 

S empre és complex parlar dels jubilats 
—oficialment vells per al treball— per
què són persones que han jugat un pa

per essencial en la societat i que ara exer
ceixen —cada dia més!— una notable in
fluència en la vida sòcio-econòmica del país, 
tot i que hi ha un interès molt marcat, amb 
glopades de fum polític més aviat espès, per
què creguin que el partit de la vida ja s'ha 
acabat, i que cal que visquin a la reserva, 
d'espectadors. 

I estic convençut que no són conscients de 
la por que els tenen perquè no saltin al camp 
que ells han cultivat durant anys i que ara ali
menta tots. 

Perquè Déu nos guard que saltessin al 
camp, i potser amb més experiència que ra
pidesa, comencessin a marcar gols a uns àr
bitres que es passen hores i hores discutint si 
les pilotes són reahnent rodones. 

De fet, no crec que s'hagi estudiat prou bé 
la problemàtica —paraula extraordinària!— 
dels jubilats. 

Però sí que es nota ja una certa preocupa
ció per aquesta massa considerable de perso
nes que augmenta contínuament. Els cervells 
de l'economia i de la sociologia ja comencen 

CAPSA OBERTA 

Joves i 
vells 

a aixecar les orelles perquè temen que si un 
dia qualsevol d'una primavera qualsevol els 
de l'anomenada tercera edat es posen dem
peus i comencen a fer preguntes, no serà gens 
fàcil trobar respostes adequades. 

I intueixo que els contestadors oficials de 
preguntes caldria que trobessin respostes 
convincents el més aviat possible perquè a la 
gent gran —els de la tercera edat— se'ls fa 
difícil comprendre les explicacions donades 
amb el llenguatge mecànic, rutinari, de so
rolls guturals televisius que tant s'utilitza nor
malment i d'una manera molt específica en 
l'època de les promeses electorals. 

Potser l'edat a partir de la qual una per
sona es jubila també s'hauria de variar i no 
perquè la gent treballi més o menys temps 
sinó perquè ningú no pot definir a partir de 
quina edat s'és vell, ja que no tothom és vell 
a partir de la mateixa edat, a causa —si se'm 
permet la cruesa de l'expressió— de l'estat 

de conservació individual. 
El «Fabra» defineix el vell com «una per

sona de molta edat» i em fa gràcia un exem
ple que segueix a la definició, que diu: «El 
seu pare ja és vell, passa dels seixanta». 

En una nova edició del «Fabra» potser cal
dria variar l'edat de l'exemple i afegir uns 
quants anys més al pare. 

Parlo de variar l'edat de la jubilació — a 
partir d'una edat intel·ligentment determina
da per gent competent... que n'hi ha d'ha
ver!— perquè si el treballador es manté en 
plenes facultats és possible que es jubilés més 
tard que no pas ara i que, consegüentment, 
els que treballen perquè són declarats oficial
ment joves no haurien de pagar els sous dels 
que són declarats oficialment vells, i quan ar
ribés l'hora de les promeses electorals, com 
que no hi hauria, potser, tants jubilats, els 
que hi hauria cobrarien una pensió digna. 
Una altra solució podria ser també —això, 
però, ja és una altra història— comprar 
menys avions militars. 

Això em fa pensar que tant els joves com 
els vells — o sigui la primera edat i la terce
ra, quarta i etc,— no tenen un porvenir mas
sa brillant, perquè, segons les regles establer

tes en el joc sòcio-laboral, només els d'aques
ta estranya, curta i indefinida segona edat te
nen algunes possibilitats de marcar algun gol. 

Quant als de la tercera edat, crec que cal
dria qqe no es deixessin guiar tant pels de la 
segona edat perquè són els més interessats 
que estiguin contents d'incidir en el partit de 
la vida des de la situació de reserves. Seria 
terrible per a la gent de la segona edat que 
els de la primera —que no sé fins quina edat 
arriba— es preguntessin per què amb els sous 
que acostumen a cobrar no poden gairebé ni 
pagar el lloguer d'un pis, i que els de la ter
cera comencessin a rumiar per què no es po
den comprar un vestit nou ni de tant en tant. 

Sembla que a la nostra societat només hi 
hagi un grup reduït de gent que són els que 
estan enmig de les dues llesques de l'entrepà 
de la vida. 

JOSEP FERRER I COSTA 
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