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EDITORIAL

Fira 

E
ta semana, el comentario generalizado en los comer-
cios del centro, especialmente bares y restaurantes, 
se refería a cómo se iba a comportar el tiempo este 
fin de semana. La Fira Modernista se ha convertido 

en un marca esperada del calendario para muchos estable-
cimientos. La importante afluencia de público genera un im-
portante volumen de negocio en torno al programa de la Fira. 
Pero no sólo los comerciantes y restauradores esperan con 
fruición la cita; la Fira Modernista está siguiendo los pasos 
de la arquitectura de actividades de la Festa Major terrassen-
se. Son innumerables las entidades que han señalado en su 
calendario la Fira Modernista como una cita importante, pro-
bablemente como la segunda cita importante del año, para 
crear actividades de nuevo cuño que enriquecen su vida in-
terna al tiempo que hacen lo propio con el programa de la 
Fira. 
Y también la ciudadanía en general se ha volcado de forma 
activa o como espectadores participativos en la Fira. Cada 
año son más los terrassenses y también los visitantes que se 
visten de época (cuidado con hablar de disfraces, es ofensi-
vo) por el simple pacer de pasear por la calle acercarse a cual-

quiera de los edificios de nuestro patrimonio y sentirse a ca-
ballo de los siglos XIX y XX. Es especialmente ese uno de los 
síntomas que hacen pensar que la Fira Modernista no sólo 
ha llegado para quedarse, sino que la ciudad la ha hecho suya, 
con lo difícil que resulta fabricar tradiciones. 
La Fira Modernista se ha convertido, efectivamente, en todo 
un acontecimiento ciudadano, cultural y turístico que está 
contribuyendo a ampliar el perfil de la ciudad y a proyectar-
la en un ámbito en el que se está haciendo fuerte en Cata-
lunya. El patrimonio modernista terrassense es un activo al 
que la ciudad ha sabido conservar y promover. La realidad 
actual de Terrassa ha sabido dar la razón, y de qué manera, 
a aquellos que lucharon por conservar el patrimonio histó-
rico, como quienes se movilizaron par evitar la demolición 
del Vapor Amat, Aymerich y Jover, hoy icónico Museu Nacio-
nal de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, no ocurriese lo 
mismo que con el mítico Grupo Escolar Torrella, cuyo lugar 
lo ocupa hoy una promoción de viviendas.  
Este fin de semana es un buen momento para revisitar ese 
patrimonio y dejarnos sorprender por rincones que evocan 
una ciudad que en aquel tiempo también bullía política, so-
cial y culturalmente.  
Y siendo Santiago Rusiñol el gran invitado de este año, no es-
taría mal encontrarnoslo en algún lugar vendiendo duros a 
cuatro pesetas. 
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LEGEIXO astorat, entre incrè-
dul i divertit, que els forners han 
iniciat –precisament a Terrassa, 
que ja és pega- una campanya 

per demanar que la Real Academia de la Len-
gua Española i l’Instituto Cervantes eliminin 
o canviïn el refrany “Pan con pan, comida de 
tontos”. Estan convençuts que aquest refrany 
els perjudica: “Denigra el nostre treball i no 
respon a la realitat”. Dic els forners, és clar, 
però el més probable és que tot plegat hagi 
estat idea d’alguna empresa de publicitat que 
s’ha afegit a aquesta moda de fer circular ve-
hicles portant anuncis disfressats de reivindi-
cació política, social o, ara, lingüística. 

Anem a pams. En primer lloc, crec que els 
forners –o els seus publicistes- no han entès 
el sentit del refrany. No és que “Pan con pan, 
comida de tontos” signifiqui que el pa sigui 
un menjar de gent curta de gambals, sinó que 
el que és de ximples és menjar pa amb pa, 
com ho seria menjar formatge amb format-
ge, o patates amb patates, o caviar amb cavi-
ar. És a dir, no saber combinar sabors. Enca-
ra més: sempre cal entendre el sentit dels re-
franys metafòricament. Per tant, no és un re-
frany que es refereixi al pa, ni al menjar, sinó 
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L món de la premsa ha es-
devingut una selva. De di-
aris, cada cop en queden 
menys. El propi concepte 

de periòdic ha capgirat l’essència del que 
era fins ara. L’aparició d’internet ha sig-
nificat la caiguda d’allò que va ésser ba-
tejat com la Galàxia de Gutenberg. El pa-
per físic, l’enterra el concepte de la digi-
talització. Una tècnica que també ha dut 
canvis profunds en altres sectors de la 
vida econòmica (agències de viatges, co-
merç en general, fotografia, banca i d’al-
tres). 

En aquesta conjuntura, sobreviuen els 
bons. Aquells que -al seu moment- van 
ésser visionaris i van apostar sobre fona-
ments arrelats. Es veuen amb cor de re-
sistir-se a la foragitació absoluta del pa-
per. Ofereixen un producte de qualitat, a 
preu raonable. Dins d’aquest grup, vull 
fer un esment especial al The Guardian. 
Encara més, al seu Data Blog, creat per 
en Simon Rogers. És considerat com un 
dels pioners en l’anomenat periodisme 
de dades. Una disciplina que agrupa i 
combina l’extracció, el filtrat i la visualit-
zació de dades. Ho fa nodrint-se de fonts 
com l’estadística, la informàtica o el pe-
riodisme d’investigació. The Guardian és 
l’únic mitjà anglès que publica en color. 
Es manté fidel al format conegut com 
berliner (unes mides de 31,5 x 47 cm). Si 
fa no fa, el format -a casa nostra- d’El País.  

En Simon Rogers treballa -com Data 
Editor- a Twiter, visualitzant els tuits que 
generen els esdeveniments globals. 
Aquesta manera novedosa d’explicar l’ac-
tualitat mitjançant dades no fa altra cosa 
que confirmar la premsa com el quart po-
der. Per darrera del poder executiu, el le-
gislatiu i el judicial. Un front que pot fer 
trontollar, fins i tot, estructures que sem-
blaven indestructibles. 

La superposició de la redacció amb tas-
ques de dades que brollen de les xarxes 
possibilita un treball de laboratori. El seu 
model ja ha estat clonat per The New York 
Times. Tot ajuda a elaborar cròniques, re-
portatges o articles amb més facilitat. 
Queden lluny els temps en què preparar 
algun treball periodístic t’obligava a do-
cumentar-te en qualsevol biblioteca. Això 
et fa ésser summament curós.  

La carrera de periodista apassiona. 
Avui, convido tots els lectors a adoptar 
criteris proactius envers la intoxicació 
grollera. En el supòsit de detectar “ano-
malies”, s’han de denunciar. 
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Crec que                    
els forners                         
-o els seus 
publicistes-              
no han entès           
el sentit                     
del refrany

a qualsevol dimensió de la nostra vida. El que 
és de babaus és no saber combinar experièn-
cies, contrastar idees, relacionar-se amb gent 
diversa. Si algú us diu que “qui va amb un coix, 
al cap de l’any són dos”, ja s’entén que el re-
frany no vol insultar els coixos... ni els volun-
taris de Creu Roja que acompanyen discapa-
citats, oi? 

El segon problema de la iniciativa és imagi-
nar que un refrany es pot suprimir o se’n pot 
canviar el sentit. Si alguna cosa tenen els re-
franys és que remeten a un saber antic i a un 
món passat. Per això el refranyer és ple d’ide-
es que ara ens semblen –i són- absurdes i que 
defensen principis morals que ara són abso-
lutament incorrectes: masclistes, autoritaris, 
denigrants... I, és clar, contradictoris, propis 
per utilitzar segons més convingui. Sempre 

m’ha fet gràcia que en el refranyer castellà es 
pugui dir alhora que “A quién madruga, Dios 
le ayuda” i que “No por mucho madrugar ama-
nece más temprano”. En què quedem, doncs? 
Espero que a ningú no se li acudeixi demanar 
a la RAE o l’Instituto Cervantes que determi-
nin si és millor l’un o l’altre. En tot cas, els qui 
promouen el bus que ha de portar la campa-
nya arreu de l’Estat espanyol, potser sense 
adonar-se’n, resulta que estan ressuscitant un 
refrany que ningú de menys de 30 anys ja ni 
devia conèixer ni, com ells mateixos demos-
tren, entendre.  

Acusar un refrany de no respondre a la rea-
litat, això sí que –amb perdó- és de panolis. És 
no entendre què és el geni de la llengua, és no 
saber anar més enllà de la literalitat de les pa-
raules. I si s’haguessin de retirar els refranys 
que “denigren” idees, creences, persones o ofi-
cis –si és que “retirar” un refrany vol dir algu-
na cosa-, allò que quedaria seria ben poca 
cosa. Els forners –i sobretot l’empresa de pu-
blicitat que els ha embolicat en aquesta absur-
da aventura-, haurien pogut recórrer al refrany 
“El pa no té cames, i fa caminar”, que per la via 
positiva els hauria ajudat a promoure els seus 
productes. O a aquell reivindicatiu: “Pa, pa, i 
no besades”. O “El bon pa fa bones sopes”. O 
“El pa no cansa”. O “Maldecaps amb pa, fan de 
bon passar”. El problema és que hi ha publi-
cistes que tenen pa a l’ull. Sort que a Terrassa 
tenim forners que fan bon pa!
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