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La “Passió” de  Verges.
Anàlisi filològica dels textos.

Molta gent assisteix com espectador de la “Passió” a la plaça i als
carrers de Verges, però pocs en valoren tot el seu contingut; en canvi,
altres persones fan llargs viatges per a conèixer-la.

Hem preguntat a alguns
dels assistents què pensen
de l’obra:

–La seva existència durant
tants i tants anys uneix
l’esperit de totes i cada una
de les generacions.

–És un fet que ens transporta
al poble medieval, aquell
poble que necessitava veure
representats els fets que
explicaven els Evangelis.

–Jo vaig començar com
espectadora; més endavant
vaig tenir la sort de poder-
hi par t ic ipar i  et vas
entusiasmant..., tens ganes
de dedicar-t’hi més i posar-
hi més esforç, sempre
desinteressat.

Nosaltres creiem que la “Passió” és quelcom més... [llegir més]

L’ozó i el “canvi climàtic”: algunes
consideracions.

L’ozó

Hi ha qui confon el problema de l’escalfament de la Terra amb el de
l’ozó. Res a veure llevat de l’hipotètic impacte que l’humà pot exercir
a l’atmosfera. Fa uns trenta anys, més o menys, teníem un problema
greu amb l’ozó. Almenys totes les caixes de ressonància (TV, premsa,
etc.), amb els divulgadors científics oficials i els polítics interessats, van
crear un estat d’alarma que ha anat a menys sense que el públic sàpiga
exactament com ha estat aquesta baixada de to alarmista. Es parlava
del “forat” de l’ozó que podria produir la destrucció i la mort. La
situació es descrivia gairebé com apocalíptica. I el pobre ciutadà receptor,
amb el batxillerat fins i tot imaginem-nos el “sense estudis”, no podia
entendre que l’ozó, que és un gas en condicions normals, pogués tenir
un “forat”. I és clar, si no hi ha forat no s’hi pot colar res; en tot cas pot
passar quelcom a través d’ell. I el que pugui ocórrer en la travessia
dependrà del gruix que s’hagi de travessar.

Per una altra banda, se’ns deia que la capa d’ozó és molt prima, així que
es podrà travessar fàcilment. Doncs no, els gasos no tenen uns límits
definits; per tant la imatge de quelcom concret, una làmina, una xapa, una
capa... no val. En els gasos no és possible establir superficies de separació
entre ells. Per tant, la “prima capa” d’ozó no és capa ni és prima.

El “forat” i la “prima” “capa” d’ozó

Quan s’estudia l’ozó es considera la zona que comprén, aproximadament,
des dels 15 als 45 quilòmetres d’altitud a l’atmosfera, si bé també es
detecta la seva presència a nivell del mar o del terra... [llegir més]

Dr. Josep Clara, professor del Departament de Didàctiques Específiques Dr. Josep Cartañà i Pons, professor emèrit del Departament de Didàctiques Específiques
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LA   “PASSIÓ”  DE VERGES. 
ANÀLISI FILOLÒGICA DELS TEXTOS 


 
Dr. Josep Clara, professor del Departament de Didàctiques Específiques 
 
 
Molta gent assisteix com espectador de la “Passió” a la plaça i als carrers de Verges, 
però pocs en valoren tot el seu contingut; en canvi, altres persones fan llargs viatges per 
a conèixer-la.  
Hem preguntat a alguns dels assistents què pensen de l’obra. 
�La seva existència durant tants i tants anys uneix l’esperit de totes i cada una de les 
generacions. 
�És un fet que ens transporta al poble medieval, aquell poble que necessitava veure 
representats els fets que explicaven els Evangelis. 
�Jo vaig començar com espectadora; més endavant vaig tenir la sort de poder-hi 
participar i et vas entusiasmant…, tens ganes de dedicar-t’hi més i posar-hi més esforç, 
sempre desinteressat. 
Nosaltres creiem que la “Passió” és quelcom més important a redescobrir. En aquest 
article només ens plantegem fer una primera anàlisi dels textos. 
 
1. La literatura folklòrica o tradicional 
Abans de parlar de la “Passió” recordem algunes característiques de tota aquesta 
literatura popular que es transmet de generació en generació. És quasi impossible 
determinar el primer “emissor” o autor perquè les obres són anònimes. El “receptor” no 
és un individu sinó una comunitat, la qual farà de nou “emissor” per estendre el  
“missatge” a noves generacions i comunitats. I així l’obra es va difonent geogràficament 
i a través dels segles. 
Pels textos que hem trobat sobre la Passió hem derivat que existia un manuscrit A, 
perdut, del qual es van originar diverses variants B, C... ja antigament, que afegien o 
retallaven fragments; per això són diferents en molts detalls. A més, amb els anys, altres 
“mans” van alterar el text: unes amb elegància, altres amb poca gràcia. En el cas de la 
“Passió” de Verges podrem parlar d’un mínim de cinc “mans” que haurien creat o 
retocat alguna part del text que es representa actualment. Veurem que els millors 
fragments podrien ser del s. XVII i altres, els més maldestres, serien del s.XX. 
Esquemàticament, podríem suposar els següents manuscrits i autors: 
 


( A )  Perdut 
 
   (B)    (C) 


Representat a Manresa 1798   Perdut 
 
 
  (B’)    (D) 
Publicat: Barcelona 1869  Mots i fragments afegits 


modernament 
 


( E ) 
   Text actual mecanografiat 
   de  la  “ Passió ” de Verges 


 







 
 
 
 
2. La Gran Tragèdia de la Passió y Mort de Jesu-Christ Nostre Senyor 
Tenim la sort d’haver trobat el text més antic d’una “Passió” que té més semblances 
amb la representació de Verges. És un text imprès a Barcelona el 1869, amb “estampa 
dels fills de’n Domenech, carrer de Basea, número 30, pis primer”. Tot i l’antiguitat del 
llibret, l’haurem d’anomenar B’ perquè la portada explica: EN ESTA IMPRESSIÓ SE 
HA SEGUIT EL PRIMITIU ORIGINAL DE LA QUE SE REPRESENTÀ EN MANRESA 
LO ANY 1798; Y ES LA ÚNICA IMPRESSIÓ QUE SE HA FET FINS VUY DIA QUE 
NO HAGIA VARIACIÓ. Per tant, l’”original” que es representà a Manresa 
l’anomenarem el text B. 
Cal assenyalar que no diu que el text fos “de Manresa”, sinó que “se representà a 
Manresa” l’any 1798. El llibret el vam trobar al poble de Verges cap a 1980. Les 
coincidències i semblances que té amb la “Passió” local són moltes i ens mostren, 
doncs, que es tracta d’una literatura tradicional d’orígens i localització desconeguts. 
Aquest treball es limita a comparar els dos textos: el B’ de 1869, imprès a Barcelona, i 
el de la representació actual al poble, que el tenim mecanografiat.  
Creiem que l’actual va copiar molts fragments del B’ i que són els més poètics, escrits 
en versos apariats. Aquesta estrofa s’utilitzava en el teatre medieval, també en castellà, 
como ho demostra la Representación de los Reyes Magos, considerada del 1190.  
A més, en el text actual hi trobem, com a mínim una altra mà, antiga, potser del s. XVII, 
que introdueix estrofes cultes (romanços, quartetes, quintets, dècimes...). Això hauria 
produït la variant C.  
Finalment sabem que en el segle XX encara s’introduïren alguns versos i no per mans 
massa expertes; són estrofes mal construïdes i prosaiques, que anomenem text D. Però, 
acceptades i copiades, ens recreen el text E, que no l’hem vist imprès, solament escrit a 
màquina; seria el text actual. 
 
3. El “Prólech” 
L’obra “de Manresa” (B) comença amb un “Prólech” escrit en cobles que acaben 
formant un romanç, adreçat al públic per animar-lo a presenciar l’obra. Així acaba: 
“suplicantlos que aquest acte / lo miren tots ab silenci”. Aquest “Pròleg” no s’inclou en 
el text de la “Passió” de Verges. 
 
4. Representació de la conversió de la Samaritana  
Segons la portada de B’ (1869) és una obra afegida a la de la Passió. A Verges la 
conserven també i el text actual (E) hi afegeix els detalls de l’escenari: “La vall de 
Sickem, a Samària. Un camí entre mig de xiprers...”.  
A més es nota que el vocabulari està més adaptat a la parla actual i evita alguns 
castellanismes del text B’ “de Manresa”, que es donen també en altres actes del mateix 
text: antes, pues, alcansada, grave, tinch de ser, luego, atras...  (Aquests castellanismes 
ens poden fer pensar que el text B’ és posterior al s. XVI).  
També el text actual (E) ha adaptat l’ortografia a la normativa fabriana i per tant, ha de 
ser posterior a 1913. Observem que té molts fragments copiats i retalla alguns versos 
per disminuir la duració de l’obra. Es nota que hi ha intervingut alguna mà (bastant 
poètica) per fer el text més clarificador o donar-li més entonació; això sempre és en 
perjudici de l’originalitat. Amb tot, el poeta que canvia alguns mots, rimes i alguna 
estrofa entera té bastant de qualitat. A vegades fa sospitar que pugui copiar un text 







paral·lel al de 1798, que anomenaríem C. Ho demostra el fet de presentar versos apariats 
(que considerem més originals) on el text de Manresa (1798) diu el mateix sense seguir 
aquestes estrofes. 
Per altra part, té alguns errors greus com el de no conservar les formes del pretèrit perfet 
simple: “demaní”, “mirí” i substituir-les pel compost: “he demanat”, “he mirat”, que 
trenquen la rima; el mateix passa quan substitueix “mia” per “meva”. També li queden 
alguns versos més curts o més llargs del normal dins l’estrofa. Aquests errors els 
imputem a una mà maldestra que hem anomenat D. 
 
5. Representació de la conversió de la Magdalena en casa del farizeu i altres actes 


 
La portada del text imprès a Barcelona (1869), després del títol, que ja hem indicat, 
indica que VA ANYADIT AL PRINCIPI LA CONVERSIÓ DE LA SAMARITANA y de la 
Magdalena, la entrada de Cristo en Jerusalen, lo despediment de Jesus y Maria; y al 
últim la triunfant Resurrecció de Cristo Senyor nostre.  Així doncs el text B’ reuneix 
aquests nous actes, que no es representen a Verges: la Representació de la conversió de 
la Magdalena en casa del farizeu, l’Entrada triunfant de Cristo en Jerusalem, el 
Despediment de Cristo Nostre Senyor y sa Mare Santissima i la Triunfant resurrecció 
de Cristo Senyor Nostre. 
 
6. La “Passió”. Acte primer 
  
En el text de Verges s’ha retallat el principi de la “Passió. Acte primer” (1869), en un 
total de 178 versos i l’obra comença en l’escena anomenada Quadre segon. El sopar 
dels deixebles. Voldríem destacar que ambdós textos comencen escrits en versos 
apariats i que aquestes estrofetes de dos versos rimats, com ja hem comentat, són una 
característica del teatre medieval més antic, com ho demostra en castellà la 
Representación de los Reyes Magos considerada de 1190. 
Més tard, presenten uns quintets, segurament afegits posteriorment, potser per haver 
perdut algun fragment en versos apariats. Això fa que aquest text i el de Verges canviïn 
molt i mostren dues mans diferents (la del manuscrit B i la del C). Però el curiós és que 
el fragment del manuscrit B (de 1869 o de 1798) té errors en les estrofes (fins i tot se 
salta versos dels quintets), errors que estan esmenats en el text de Verges. Això ens 
indica que l’obra actual manté versos originals d’un manuscrit C, i no copiats del text 
imprès a Barcelona (B’). 
Quan tornen els versos apariats en els dos textos, aquests s’assemblen molt més; hi 
veiem petites modificacions fetes en el de Verges, el qual deixa versos sense copiar per 
fer l’obra més curta. 
Vénen després dues estrofes que són quintets en el text actual i, en canvi, en l’antic (B’) 
són una quarteta i un quintet. Després, el text actual de Verges s’aparta molt dels versos 
apariats que conserva l’antic (B’), canviant-los per un sextet heptasil·làbic poc poètic 
(seria una intervenció de la mà D). També els dos presenten versos apariats amb lèxic 
diferent a vegades (més poètic el del text imprès, 1869) i a voltes coincident. 
El text de Verges acaba el Quadre segon resumint aquesta part de l’obra antiga amb 
versos molt prosaics. Es nota l’actuació d’aquesta quarta mà (D), que busca resumir 
l’escena. Hem sabut que encara al S. XX es va retocar la “Passió de Verges” i aquests 
versos en podrien ser una mostra. 
 
 
 







 
7. El Quadre tercer. Els trenta diners 
  
En aquest quadre no té res a veure el text de Verges amb el text antic. El nou poeta o 
poetessa, molt mediocre, fa rimar vocals obertes amb vocals tancades i escriu versos 
sense rima. Barreja versos apariats amb quartetes i algun quintet, per tornar després als 
apariats. A més canvia el personatge Roboan (del text antic) per Malcos. 
 
8. El Quadre quart. L’hort de Gethsemani 
  
El text de Verges localitza diverses vegades l’escena amb detalls. Tornen els versos 
apariats i la coincidència o semblança entre els dos textos. El lèxic usat a Verges és més 
actualitzat, però amb els mateixos significats. A vegades, el text salta algun fragment. 
Amb tot, aquest quadre actual té aspectes més originals que l’imprès a Barcelona 
(1869), el que demostra l’existència d’una altra variant de la “Passió” primitiva (A), que 
hem anomenat  C.  
Més endavant el text de 1869 segueix els versos apariats i a Verges els han estructurat 
en quintets (més tardans, però correctes). Podríem considerar-les d’un autor C, bon 
poeta. 
Després veiem que en el text actual han canviat mots i rimes, i resta més vulgar i 
prosaic; això marcaria la intervenció d’una mà D, més maldestra. 
També canvia el moment de la intervenció de Judes: es dóna un xic abans en l’obra de 
Verges i té alguns mots diferents. 
El personatge Malcos, quan recobra l’orella tallada per Sant Pere, és tractat molt pitjor 
en el text de Verges (traïdor i desagraït). 
 
9. Quadre cinquè. Jesús i Pilat 
  
L’obra que es representa a Verges no inclou les escenes del procés davant Annàs i 
davant Cayfàs, ni les negacions de Pere, ni la visita a Herodes, que sí es troben en el text 
de 1869. En canvi, comença l’escena amb un llarg monòleg de Pilat format  per 
decasíl·labs (en forma de romanç heroic), dues dècimes (a una li falta un vers), versos 
apariats, una quarteta i un romanç. Malgrat aquestes irregularitats, el text és prou poètic 
i el consideraríem bastant antic (manuscrit C). 
Després segueixen, en ambdós textos, els diàlegs en versos apariats i quasi coincidents. 
Més tard torna a haver-hi divergències: idees semblants, amb mots, rimes i estrofes 
diferents (això demostra les dues variants B, C). Sempre és més lliure i imperfecte el 
text actual de Verges. 
Més tard els versos tornen a coincidir quasi en mots i rima. 
A partir de l’assotament, en el text de 1869, apareixen uns cants de quatre “sayons” (o 
butxins) i uns cants d’àngels, en forma de quartetes i estrofes irregulars (potser per 
adequar-se a la música). Alguns cants dels butxins són comuns als dos textos, però a 
Verges només actuen tres “sayons” i, a més, no apareixen els cants del àngels. En canvi, 
afegeix un monòleg de Pilat i altres diàlegs, amb una mètrica molt irregular i amb 
quartetes de molt poca qualitat poètica; es tractaria d’un fragment afegit modernament 
per aquella mà D. 
També més tard apareix un llarg romanç quasi idèntic en els dos textos, al final del qual 
es torna a les quartetes. 
 
 







10. El Carrer de l’Amargura 
En l’obra de 1798 es representa un Acte Segon en què apareix la Verge Ntra. Sra., les 
tres Maries, Sant Joan, Pilat i  altres personatges, explicant llur patiment abans i després 
de la crucifixió. Està escrit en estrofes diverses: quartetes i romanços. Pràcticament no 
té res a veure amb l’obra de Verges. 
El text de Verges d’“El Carrer de l’Amargura” és tot renovat. Queda una ombra 
d’aquell Acte en el monòleg de la Verònica, el text del qual (en romanç) té idees 
semblants però no coincideixen gaires paraules; també té els versos més llargs 
(heptasíl·labs). 
A Verges, a partir d’aquest Acte, la representació continua, d’una forma més lliure, en 
els carrers, que simulen el camí cap al Calvari. 
 
11. Filles de Jerusalem 
Aquest text, pròpiament de Verges, no té res a veure amb l’obra antiga. Presenta cinc 
monòlegs, de quatre dones i Jesús, en forma de quartetes, un romanç i un quintet amb 
moltes irregularitats i amb un lèxic senzill i popular. Sembla composat modernament 
per la mateixa mà D. 
 
12. Escena del cec 
Només es troba en l’obra de Verges. Presenta la curació d’un cec que Jesús troba en el 
camí del Calvari. El text, poèticament, és fatal: està escrit en prosa, amb frases copiades 
dels Evangelis. L’atribuïm a la mà moderna D. 
 
13. Tercera caiguda i el Cirineu 
També es original de Verges. Ens ofereix un monòleg de Jesús i una ironia del “saió” 
primer. Tot el text és molt imperfecte poèticament: o no té rima o la té mal aplicada. 
Demostra la intervenció d’aquella mà D, molt poc destra. 
 
14. La túnica de Jesús 
El text apareix solament a Verges. Intenta crear poesia utilitzant alguns versos apariats, 
que rimen de tant en tant amb rimes fàcils. Resulta un text molt pobre estèticament; 
l’atribuïm a la mà D. 
 
15. Versos per al carrer 
Hem trobat cinc estrofes que es corresponen a les “cançons dels sayons” (botxins) de l’ 
“Acte primer” del text de 1869. Les altres s’hi han afegit modernament i són molt 
imperfectes (mà D), però hi ha una dècima i 24 versos apariats que demostren un autor 
de certa categoria poètica; segurament foren copiats de l’ altre manuscrit antic (C). 
 
Com ja vàrem indicar, en el llibret imprès de 1869 hi trobem afegit al final un text sobre 
la Triunfant resurrecció de Cristo Senyor Nostre, que, naturalment, no s’ha inclòs a la 
Passió de Verges. 
 
16. La Dansa de la Mort 
Actualment no té text, encara que podia haver-ne tingut. Bé hem trobat textos en 
castellà, del S. XV, com la Danza de la Muerte. Sens subte que es tracta d’una altra 
representació que s’afegí a la “processó”, camí del Calvari. No entrarem en els detalls, 
que ja són ben coneguts. A més, el tema exigiria un altre treball de recerca.  
  





doble clic per a obrir l'adjunt:
Passio_Verges.pdf
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L’OZÓ  I  EL “CANVI CLIMÀTIC”: ALGUNES CONSIDERACIONS 
 
 
Dr. Josep Cartañà i Pons, professor emèrit del Departament de Didàctiques 
Específiques 
 
 
L’OZÓ 
 
Hi ha qui confon el problema de l’escalfament de la Terra amb el de l’ozó. Res a veure 
llevat de l’hipotètic impacte que l’humà pot exercir a l’atmosfera. Fa uns trenta anys, 
més o menys, teníem un problema greu amb l’ozó. Almenys totes les caixes de 
ressonància (TV, premsa, etc.), amb els divulgadors científics oficials i els polítics 
interessats, van crear un estat d’alarma que ha anat a menys sense que el públic  sàpiga 
exactament com ha estat aquesta baixada de to alarmista. Es parlava del “forat” de l’ozó 
que podria produir la destrucció i la mort. La situació es descrivia gairebé com 
apocalíptica. I el pobre ciutadà receptor, amb el batxillerat fins i tot �imaginem-nos el 
“sense estudis”�, no podia entendre que l’ozó, que és un gas en condicions normals, 
pogués tenir un “forat”. I és clar, si no hi ha forat no s’hi pot colar res; en tot cas pot 
passar quelcom a través d’ell.  I el que pugui ocórrer en la travessia dependrà del gruix 
que s’hagi de travessar.  
 Per una altra banda, se’ns deia que la capa d’ozó és molt prima, així que es podrà 
travessar fàcilment. Doncs no, els gasos no tenen uns límits definits; per tant la imatge 
de quelcom concret, una làmina, una xapa, una capa … no val. En els gasos no és 
possible establir superficies de separació entre ells. Per tant, la “prima capa” d’ozó no és 
capa ni és prima. 
 
 
El “forat” i la “prima” “capa” d’ozó 
 
Quan s’estudia l’ozó es considera la zona que comprén, aproximadament, des dels 15 
als 45 quilòmetres d’altitud a l’atmosfera, si bé també es detecta la seva presència a 
nivell del mar o del terra. Per no entrar en nombres excessivament petits i només per 
tenir una idea direm que si agafem el valor 1 per a la concentració d’ozó als 15 
quilòmetres, trobarem un màxim de 4 a uns 25 quilòmetres, disminuint tot seguit 
després molt lentament. A més, el gruix no és constant d’un lloc a un altre, d’un dia a un 
altre i fins i tot d’una hora a una altra. Aquest és un fenomen tan poc constant que a 
prop del Pol pot variar en 10 dies fins un 50%, a la primavera, i no és gens estrany 
variacions de fins i tot d’un 25% diaris, amb les conseqüències corresponents. El per 
què d’aquesta variació ja són figues d’un altre paner. 
      Per tant, de capa fina d’ozó, res. Damunt nostre tenim, almenys, trenta quilòmetres 
d’atmosfera amb ozó. El que passa a aquestes altituds, és que la matèria està molt 
dispersa, l’espai es va enrarint de manera que si tot l’ozó el portéssim a condicions 
normals i li poguéssim fixar una superfície i formar amb ell una capa, aquesta tindria un 
gruix d’uns 4 o 5 mil·límetres. 
 
 
L’ozó, què és? 







 
Una altra qüestió és saber d’on procedeix l’ozó, com es forma, com es descompon i 
quin paper juga a l’atmosfera. Si bé això fora un altre tema, ara només indicarem 
algunes nocions més bàsiques. L’ozó ve de l’oxigen i aquest és a l’atmosfera gràcies a 
l’aigua i no només procedent del mitjà biològic com a vegades es creu. Si desaparegués 
qualsevol tipus de vida a la Terra, aquesta seguiria tenint oxigen a l’atmosfera mentre hi 
hagués aigua. 
L’ozó és un component de l’atmosfera terrestre, encara que s’hi troba en una proporció 
molt petita, quasi la que menys de tots els components. No obstant això, el seu paper és 
important. Per tant, si bé varia en quantitat i proporció, la mare Naturalesa, que té 
indubtablement més i més bons recursos que l’home, s’encarrega de restablir la 
proporció ajustada i de compensar les desviacions que per causes naturals o humanes es 
poden produir. 
¿Com es forma l’ozó? Per entendre aquesta qüestió hem de començar dient que la 
química de l’ozó atmosfèric és força complicada, n’és un exemple la pròpia dificultat 
que han tingut els químics a posar-se d’acord per explicar molts dels canvis que s’estan 
produint a l’atmosfera. 
L’ozó és oxigen condensat. La molècula d’oxigen corrent, el que respirem, està formada 
per dos àtoms d’oxigen, en canvi, la molècula d’ozó la formen tres àtoms d’oxigen. 
Sembla clar que si volem formar ozó haurem d’aïllar àtoms d’oxigen i després unir-los 
a molècules d’oxigen normal. Aquest pas, de molècules de dos àtoms a una de tres 
requereix molta energia. Per tant, si tenim oxigen i gran energia, tindrem ozó. Aquesta 
energia la pot proporcionar una descàrrega elèctrica, una temperatura o una radiació de 
petita longitud d’ona, més enllà del violeta. L’olor que es desprèn d’una sala de turbines 
d’una central elèctrica, per exemple, o, més correntment, en un local on hi ha una 
fotocopiadora és degut en part a l’ozó. 
Aquesta característica de l’ozó, de tenir origen endoenergètic, fa que la seva vida sigui 
efímera, és a dir, que fàcilment es descompongui i torni per aquesta raó part de l’energia 
que va rebre originàriament. És per això que és sumament actiu: respirar només ozó, 
encara que sigui oxigen, és letal i els éssers vius poden morir en la seva presència; per 
això s’usa per a purificar aigua, destruir gèrmens patògens i fer aigua o aire, potables o 
respirables. 
 
 
Funció de l’ozó. Equilibri dinàmic 
 
 L’oxigen corrent que està en la part baixa de l’atmosfera, que és el que respirem, es 
difon i penetra en la part alta. En aquest procés d’ascensió va deixant quilòmetres d’aire, 
que són els encarregats de filtrar la radiació solar que arriba a la superficie de la Terra. 
Aquest oxigen, en arribar a un punt determinat �al voltant de 100 quilòmetres 
d’altitud� comença a rebre radiació solar amb energia suficient com perquè es trenqui la 
seva molècula i quedin àtoms d’oxigen solts que amb l’oxigen no descompost puguin 
formar ozó. 
Aquí no s’acaba; l’ozó així format es troba d’immediat amb una altra radiació que en 
ser absorbida es descompon, restablint-se un equilibri dinàmic. D’aquesta manera si 
desapareix ozó en un moment determinat, immediatament n’apareix més, i si d’aquest 
n’hi ha en “excés”, es descompon. I això passa contínuament. Podem dir que hi ha una 
ampla zona de l’atmosfera que és propícia i hostil alhora per l’ozó. Estem immersos en 
un equilibri dinàmic. 







Per un altre costat la dinàmica atmosfèrica, amb els seus grans moviments de masses, 
vents… s’encarrega de restablir l’equilibri arreu de l’atmosfera del planeta i compensar 
les diferències que poden presentar-se a les diferents latituds. Si no fos així ¿qui 
s’hauria encarregat de “tapar els forats” d’ozó que estan obrint els humans si encara 
queden pingüins a l’Antàrtida i óssos al Pol Nord? Tranquils doncs, i a prendre el Sol 
amb moderació i prudència que és cosa bona. 
 
 
El rol de l’ozó 
 
Quin paper juga, doncs, l’ozó? D’entrada s’ha de dir que el més insignificant 
component de l’atmosfera, l’ozó, juga un paper important, que gairebé ningú no hagués 
pogut pensar. Bé, de totes les radiacions que arriben a la Terra des del Sol, l’ozó, que 
quasi passa desapercebut, s’encarrega d’eliminar-ne una part perillosa. I no s’acaba aquí 
el seu “treball”. L’ozó, juntament amb l’aigua i el diòxid de carboni, s’encarrega 
d’evitar que la Terra es refredi i perdi calor per radiació. O sigui que l’ozó fa de “filtre” 
i de “paraigües” d’una banda i de flassada, d’una altra. 
 La qüestió ara és saber quins són els agents que poden destruir-lo ja que l’ozó és un gas 
que fàcilment es descompon. Un cop assabentats d’això cal evitar que aquests agents 
entrin en contacte amb ell, més especialment, per ser més possible controlar-los, els que 
són aportats pels humans. 
Quant a destructors naturals, ja hem dit que la Naturalesa manté la proporció deguda 
d’ozó; com a més significatius tenim: la radiació solar, el vent solar, els òxids de 
nitrogen que es formen en gran quantitat en qualsevol tempesta amb aparell elèctric, les 
erupcions volcàniques, els compostos formats per la descomposició d’animals i 
vegetals, la formació d’humus, les emanacions pantanoses i els compostos gasosos  que 
al capdamunt de l’atmosfera intervindran en la descomposició de l’ozó, en forma de 
radicals o ionitzats. 
Quant a destructors artificials: gasos de combustió de motors d’explosió, de centrals 
tèrmiques, substàncies formades en la degradació d’abonaments químics; i altres 
productes que els humans utilitzem com ara el clorur de metil, productor de fred i 
anestèsic local, el dicloretà dissolvent, el cloroform, el tetraclorur de carboni que 
s’utilitza per extreure les grasses i com extintor. I si entren en molècules més 
complexes, els clorocarbonis usats per a la neteja en sec de la roba i tota una 
innombrable sèrie que es forma quan entren en joc tots els elements de la família del 
clor i més de dos àtoms de carboni, etc. És difícil trobar un sol “culpable” entre tots els 
productes químics que es fabriquen. 
 
 
Un compromís a escala mundial  
 
Bé, arribem a un punt en què sabent que l’ozó està essent descompost contínuament tant 
per la mateixa Naturalesa com per la intervenció humana, ¿per què s’instal·la certa 
intranquil·litat obrint “forats” a la capa prima d’ozó, que no és capa ni és prima? Són els 
interessos econòmics i comercials d’alguns països. Com exemple d’aquesta actitud, 
recordarem quan la tecnologia francesa va començar per intentar fer volar el 
“Concorde”. Un avió estratosfèric era considerat llavors la gran desgràcia del segle: els 
sorolls i sobretot els gasos dels motors destruirien la capa d’ozó. Més endavant, ara fa 
poc s’ha retirat per altres motius, segons sembla; alguns països després han col·locat 







avions a 40 quilòmetres d’altura, just en plena “capa” d’ozó i ningú va dir res del seu 
poder destructor que un dia sí es va dir del “Concorde”. 
Resumint, és bo que existeixi un compromís mundial per evitar per tots els mitjans que 
no es degradi el planeta, però no sembla ètic que només en determinats moments es 
desenvolupin campanyes “apocalíptiques”. La vigilància ha de ser total i permanent. 
 
 
 
EL CANVI CLIMÀTIC: ALGUNES NOCIONS BÀSIQUES 
 
Pel que fa al canvi climàtic, de moment només en farem cinc cèntims; si cal més 
endavant insistirem, perquè sembla que les alarmes aniran a més i esperem que no 
tinguin rang “apocalíptic”, com en d’altres qüestions al llarg del segle passat. 
En primer lloc, el terme “canvi climàtic” es refereix a la transformació del clima global 


del planeta a causa de l’activitat humana. El terme “clima” es refereix a la tendència 


per a una sèrie llarga d’anys de les variables atmosfèriques: temperatura, pluja, vent, 


etc. d’un determinat lloc. El clima no canvia tots els dies. El temps, sí. No té sentit dir 
en un lloc determinat: “el clima d’avui és diferent del d’ahir o del de l’any passat”. Sí té 
sentit dir: avui fa un temps diferent en relació a ahir. Per parlar de clima hem de 
considerar almenys una sèrie de 30 anys. Per exemple, dir que fa 10 anys plovia més o 
menys que en l’actualitat no implica amb aquesta perspectiva un canvi climàtic. Hi ha 
una altra mesura per parlar de canvi climàtic; és el de l’escala geològica (de milers a 
centenars de milers d’anys). En aquesta escala el clima d’un lloc determinat es pot 
considerar força canviant. Analitzant els tipus de sediments, o el gel dipositat en els 
casquets polars … es poden reconstruir variacions de temperatura i precipitació que ens 
poden indicar cicles climàtics. 
 
 
Algunes dades que poden ser significatives 
 
És clar que la primera pregunta que ens ve és la següent: ¿Per què es planteja un debat 
de tan abast sobre aquest tema i per què té un impacte tan destacat si hi ha tants factors 
naturals que expliquen que el clima és canviant? Per no allargar-nos massa i no cansar 
el lector direm a manera de resum que es pot calcular la variació anual de les 
temperatures des de fa uns 1000 anys. Considerant valors mitjans i tendències cícliques, 
ja que naturalment hi ha una gran varietat de fonts, la temperatura mitjana anual del 
planeta ha estat habitualment entre 0,1º i 0,5º per sota de la mitjana de la sèrie 1930-
1960; en canvi mostra una tendència creixent en les darreres dècades, situant-se 
actualment 1º per damunt de les mitjanes històriques. Si a més tenim en compte 
medicions des de 1880 al present, la tendència es confirma, ja que la temperatura 
mitjana actual és entre 0,6º  i 1º superior a l’observada en el període 1880-1910. 
O sigui, en les darreres dècades, es ve observant clarament una tendència global a 
l’escalfament del planeta, que no sembla que estigui relacionat amb cap factor natural 
conegut. Tot sembla que l’impacte d’aquest fenomen és suficientment considerable com 
per prendre mesures urgents; però xoquem amb que aquestes mesures afectaran al 
model econòmic actual. I d’aquí vé tota la resistència en acceptar solucions o, si més no, 
anar-les retardant. El cost d’aquestes solucions serà alt però cal preguntar-se (i sobre 
això darrerament els mitjans ordinaris d’informació no paren) si a la llarga serà més 
costós no fer res.  
 







Un nou compromís 
 
No ens allargarem més, només afegir que en el cas de l’ozó, malgrat la por al cos que 
ens van posar, hi va haver una actitud d’acord, més o menys. I és que en general els 
polítics varen seguir les indicacions dels científics, i de moment essent encara un 
problema preocupant, ho és molt menys. En el cas del canvi climàtic hi ha massa 
escèptics, per conveniència o perquè busquen raons més científiques i no hi ha de 
moment l’acord que caldria. 
Per una altra banda no oblidem que la ciència experimental �i en aquesta estem quan 
parlem de canvi climàtic� els resultats difícilment són definitius. Hi ha països que 
esperen a veure-ho més clar; altres, com Espanya, varen ratificar l’acord de Kyoto de 
seguida, per s’està molt lluny de complir-lo. 
Com a més dades científiques i/o pràctiques cal dir que les mesures que hem donat 
abans que situen l’escalfament entre 0,6º i 1º (sempre mesurat en l’escala centígrada, 
naturalment) que sobre la mitjana històrica podria semblar poc important, no és així, ja 
que aquests valors mitjans amaguen increments més grans en altres llocs, per damunt 
fins i tot de 3º per les zones de l’hemisferi nord. Alguns fenòmens detectats darrerament 
confirmen aquesta tendència a l’escalfament: en els darrers 10 anys hem constatat 
alguns dels més calorosos des que hi ha registres de temperatura. Es percep un retrocés 
generalitzat de glaciars de muntanya, a totes les latituds, i en les zones boreals s’ha 
comprovat un augment dels incendis i de la duració del cicle vegetatiu. A més, les 
previsions senyalen un increment de la temperatura en les pròximes tres dècades, entre 
1,8º i 4º segons el darrer informe del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic 
(IPCC). 
 
 
La ciència experimental i el valor de les dades obtingudes 
 
Acabarem fent esment que les apreciacions van adquirint a poc a poc rang d’hipòtesis. I 
això és molt, ja que una hipòtesi és una afirmació científica vàlida si no és refutada en 
pròximes experimentacions. Quan en ciències experimentals es poden establir hipòtesis 
s’ha donat el pas més important; tenen un valor de compromís. No obstant això, no 
sentim la necessitat d’alarmar ni trobem bé que ens alarmin; de moment no ens atrevim 
a enunciar causes, efectes i remeis per a pal·liar un problema que sí bé hi ha més factors 
que s’inclinen per a l’existència d’aquest canvi climàtic, que no és a escala geològica 
sinó un problema intercalat en un d’aquests grans períodes �geològics�. Sí, creiem 
urgent que hi hagi un acord entre les nacions per a pal·liar la situació. 
Per tant, com hem dit a l’inici, n’hem fet cinc cèntims a l’espera, potser, de donar més 
informació científica si es veu oportú. 
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