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CALOR
Aeroport de Barcelona-El Prat.
Sis de la tarda.
Cel clar i sense núvols.
Vol transoceànic AF3562.
Comandant de vol: J. Abbot.
Aterratge realitzat amb èxit.
El pilot Marcus Marc fa mala cara.
Avui no ha pogut conduir l’avió
i no li agrada anar assegut amb els passatgers.
No és el seu lloc. El seu lloc és a la cabina,
rere els comandaments, amb tot el cel davant seu.
Va estudiar cinc anys per poder pilotar avions!
I ara té el canell trencat.
Se’l va trencar fa uns dies a Califòrnia, als Estats Units.
Tenia un dia lliure, entre vol i vol,
i va anar a fer surf. Allà molta gent fa surf a la platja.
Ell no n’havia fet mai, però va pensar que se’n sortiria
perquè fer esport li agrada.
Les onades eren altes i precioses, i es cargolaven.
Quan en Marcus es va posar dret
sobre la planxa de surf, va relliscar i va caure.
I es va trencar el canell esquerre.
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A l’hospital, una infermera li va embenar
i el metge li va dir que no podia pas treballar.
Ell va pensar que aprofitaria el temps
per visitar la família perquè no la veu gaire.
Sempre està viatjant.
Ara, a l’Aeroport de Barcelona,
el pilot Marcus Marc baixa de l’avió.
Camina per l’edifici i surt a fora amb la maleta,
sota el sol de juliol, que escalfa molt i fa suar.
La Karina, la seva germana, l’havia de venir a buscar.
En Marcus la va avisar que venia.
Però no la veu enlloc. Llavors sent un pip
i en Marcus treu el mòbil de la butxaca dels pantalons.
Té un missatge de la Karina.
“Hola, Marcus. Ho sento, no puc venir.
Tinc molta feina amb els de Salvem el planeta.
Ja saps que treballo en aquesta ONG1.
Ens ha visitat un polític del Govern de Brasil
i hem de parlar de la situació dels boscos allà.
Farem una reunió i hi he de ser.
Ja ens trobarem a ca l’avi Miquel.”

1. Organització No Governamental. Són organitzacions de voluntariat,
que no han estat creades per cap Estat.
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Al final del missatge hi ha una emoticona groga
que somriu i una altra que fa un petó.
Marcus Marc fa més mala cara.
Com sempre, la seva germana petita té coses a fer.
Lluitar contra les indústries que contaminen la Terra
o fer conferències per explicar
que la temperatura del planeta augmenta cada any
i que això és perillós perquè ens afectarà a tots.
En Marcus hi està d’acord:
s’ha d’evitar l’escalfament global del planeta.
Però avui la Karina podia haver-lo vingut a buscar.
Ara ell ha d’agafar el tren fins a Girona.
I el braç li fa mal.
Mig enfadat, va fins a l’estació, compra el bitllet
i puja al vagó.
Quan al cap d’una hora arriba a la seva ciutat, s’anima.
Coneix bé Girona perquè hi va néixer i hi va créixer.
I fa camí cap a casa de l’avi Miquel.
L’avi Miquel té 87 anys i la Karina, la seva neta,
viu amb ell al pis que l’avi té al Barri Vell de Girona.
Així el pot ajudar si ell ho necessita,
encara que està prou valent per tenir 87 anys!
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En Marcus s’estarà unes setmanes amb tots dos.
Visitarà els pares, però vivint amb l’avi Miquel
tindrà algú amb qui xerrar durant el dia.
Els pares sempre són a la feina.
El carrer on viu l’avi Miquel és estret i fa pujada.
No hi passa gens d’aire.
Quina calor, tot i que ja és el vespre!
Marcus Marc entra al portal i puja l’escala fins a dalt.
Truca al timbre i l’avi obre la porta.
En Miquel és un home de cos ample i braços gruixuts.
És calb del cim del cap, amb cabells blancs als costats.
I té els ulls blaus i un somriure divertit a la cara.
—Com t’has trencat el canell, noi? —pregunta l’avi—.
Que potser has tornat a saltar d’un pi?
L’avi Miquel riu mentre fa passar en Marcus cap a dins.
En Marcus recorda aquell cop que, de petit,
va anar d’excursió a la Font del Ferro amb la família.
Es va enfilar en un pi, va dir que volaria i va saltar.
Es va fer mal a un peu i també l’hi van haver d’embenar.
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—I la Karina? —pregunta en Marcus seriós.
El canell li fa mal i no li fa gràcia que l’avi se’n rigui.
—Encara no ha arribat —respon l’avi Miquel—.
Tens gana? Preparem una amanida?
Amb aquesta calor només menjaria coses fredes.
En Marcus hi està d’acord.
Deixa la maleta en una habitació,
es refresca al lavabo i va a ajudar l’avi Miquel.
Mentre sopen, al menjador, l’avi fa preguntes.
—Tens una bona feina —li diu a Marcus Marc—.
No deus pas suar gaire per pilotar un avió.
Allà assegut tota l’estona i sempre ben vestit...
Però guanyes un bon sou, eh?
—Tothom diu que els pilots guanyem molts diners
—respon Marcus Marc—. Sí que en guanyem.
I jo vaig tenir la sort de trobar feina acabats els estudis.
Però ser pilot també té inconvenients.
Els pilots envellim de pressa.
Hi ha estudis científics que ho demostren.
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»És a causa dels canvis horaris d’un país a un altre,
que desorienten el ritme de son del cos,
i per culpa de la radiació2 solar que rebem.
Com que volem molt enlaire, som més a prop del Sol
i rebem més radiació.
I a més som responsables de les vides dels passatgers.
—Doncs, per què condueixes avions? —diu l’avi Miquel.
—M’agrada volar i m’agrada veure països diferents.
M’agrada conèixer gent
i m’agrada escoltar les seves històries.
—Doncs a mi m’agrada xerrar —fa l’avi Miquel—.
Anem a la terrassa?
Sempre vaig al llit havent sopat,
però amb aquesta calor no hi ha qui dormi.
Marcus Marc i l’avi Miquel surten a la terrassa del pis
i s’asseuen en unes confortables cadires.
Ja s’ha fet fosc.

2. Energia de llum i calor que emet el Sol
i que arriba a la superfície de la Terra.
Rebre massa radiació solar pot perjudicar la salut.
16
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—A mi també m’agradava la meva feina —diu l’avi—.
Encara m’agrada tocar la fusta i sentir-ne l’olor.
Saps que hi ha fusta tova i fusta dura?
Marcus Marc fa cara de sorprès.
—T’hauré d’explicar moltes coses, noi!
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FUSTA TOVA
—Jo tenia 13 anys, quan vaig anar a treballar a la fusteria
que l’oncle tenia al poble —segueix l’avi Miquel—.
Llavors vivíem al poble, a mitja hora de Girona.
Els nois de les famílies que no tenien gaires diners
començaven a treballar molt joves,
tal com vaig fer jo.
Encara que l’oncle em pagava molt poc.
»Com que no havia fet mai de fuster,
al principi l’oncle només em feia remenar la cola
per unir les peces de fusta.
Era una cola de gelatina. Ara sé que la gelatina
s’obté d’ossos, de tendons i de cartílags3 d’animals.
Quan la desfeia no ho sabia pas.
»La cola de gelatina ens arribava en unes rajoles.
Com les rajoles de xocolata,
però transparents i d’un color vermellós.
S’havien de posar en aigua calenta perquè es desfessin.

3. Teixit animal elàstic que cobreix els extrems dels ossos
i que ajuda a moure’s.
També el trobem al nas o a les orelles.
19
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»Jo posava la cola de gelatina en una olla amb aigua
a la llar de foc de la cuina de ca l’oncle,
que era a la vora del taller.
I remenava perquè es desfés. Un cop desfeta,
amb aquesta cola, s’hi treballava bé durant una hora o més.
La cola calenta entra molt bé a la fusta.
Quan es refredava, jo la tornava a escalfar i a remenar.
»L’oncle aplicava la cola amb un pinzell
a les peces polides de les portes i les finestres que feia,
o dels mobles, i després també hi posava cargols.
Perquè quedés fort s’havia d’esperar a l’endemà.
Més endavant vaig conèixer altres coles.
Com la cola blanca o la cola d’impacte.
—Avi Miquel, i les classes de fustes? —diu en Marcus—.
Abans has dit que hi havia fustes toves i fustes dures.
—I tant. Hi ha moltes classes de fustes.
Les vaig aprendre a distingir a la fusteria de l’oncle.
La fusta és com el cos dels arbres.
És el que els aguanta.
La saba, que és com la sang de l’arbre,
circula pel tronc de fusta.
I pel tronc pugen l’aigua i els minerals de la terra
que les arrels xuclen.
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»Aquest aliment va fent el tronc gruixut.
La fusta del centre del tronc es va endurint
i se’n va fent de nova cap a l’exterior.
A la primavera i a l’estiu, l’arbre creix de pressa.
A l’hivern, amb el fred, creix més a poc a poc.
»Si tallem un tronc en sentit contrari
a la seva direcció, veurem que té unes línies rodones
dins de les altres, com anells.
La distància entre línia i línia correspon a un any
de creixement.
Però no totes les espècies d’arbres creixen igual.
Quan el creixement de la fusta és ràpid,
els cercles són amples i la fusta és esponjosa i tova.
Quan el creixement és lent, els cercles són prims
i la fusta pesa, és compacta i dura.
»Algunes fustes toves són la fusta de pi, la fusta d’avet,
la fusta de pollancre, la fusta de bedoll...
Les fustes toves són de color clar.
No duren tant de temps com les dures.
I són més barates perquè són molt abundants.
Com que no són tan maques com les dures,
moltes vegades s’envernissen, es pinten o es tenyeixen.
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»Els pins poden ser de diferents classes.
Hi ha el pi blanc, mediterrani.
El pi negre, d’alta muntanya.
El pi d’Oregon, que prové d’Amèrica del Nord.
El pi melis, que té una fusta de molta qualitat.
»A més, hi ha el pi de Flandes.
Flandes és una regió de Bèlgica.
D’antic, la fusta dels pins del nord d’Europa i d’Àsia
es concentrava en aquesta regió
i els comerciants la compraven allà.
Per això en diem pi de Flandes,
però també se’n pot dir pi del nord.
»El pi de Flandes es fa servir molt
per fer portes i finestres
perquè té molta resina4 i resisteix bé a l’exterior.
»En canvi, la fusta d’avet no va bé per fer finestres o portes
perquè, al cap d’un temps, s’esquerda fàcilment.
»El pollancre és un arbre de ribera, de prop d’aigua.
La seva fusta serveix per fer caixes, interiors de mobles...
De pollancres, també n’hi ha de diferents classes.
Els llumins de fusta estan fets del tronc d’un pollancre
que es diu poll trèmol. Ho sabies?
4. Substància enganxosa, transparent o groga,
que surt de l’escorça d’alguns arbres.
22

023_Ruta_Fusta_Tripa_CAT.indd 22

3/4/20 19:09

—No en tenia ni idea —respon en Marcus.
—Hi ha llumins a la cuina —diu l’avi Miquel—.
A la vora dels fogons. Ves-hi i porta’n algun.
Marcus Marc s’aixeca de la cadira i va fins a la cuina.
Hi troba la capsa dels llumins
i torna a la terrassa amb la capsa a la mà.
L’avi Miquel l’agafa, l’obre, en treu un llumí i l’encén.
—Veus? —diu en Miquel—. Fa una flama lenta i constant.
Tots dos callen un moment mirant la fusta que crema.
Quan el foc se li acosta als dits, l’avi bufa i l’apaga.
—Saps que el bedoll és l’arbre principal dels boscos
de Noruega? M’ho va explicar la Greta
quan ens vam conèixer. Ja parlarem després
de la teva àvia, la Greta.
»El bedoll creix en zones fredes.
Té una fusta impermeable, que no deixa passar l’aigua.
Abans se’n feien esclops, entre moltes altres coses.
I també va molt bé per fer llenya.
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—I aquella fusta de les maquetes? —diu en Marcus—.
La que serveix per reproduir edificis, avions...
Tot de mida molt més petita que la real.
Aquella fusta no pesa gens.
—Aquella és la fusta de balsa —respon l’avi Miquel—.
És d’un arbre tropical
i és la més lleugera de totes les fustes.
Fins i tot és més lleugera que el suro!
És quasi blanca i és molt fàcil de treballar i d’enganxar.
—El camió de joguina que em vas fer
quan jo era petit era d’aquesta fusta?
—No —diu l’avi Miquel—. Era de fusta de pi.
Hi vaig pintar el teu nom al darrere.
“MARCUS”. Amb majúscules de color negre.
I el vas perdre... O no te’n recordes, d’això?
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FUSTA DURA
—Quan tenia 14 anys em vaig fer una capsa
per guardar els estris de netejar sabates:
el betum, els raspalls, els draps...
—continua l’avi Miquel—. Encara la tinc.
Té una tapa prima que llisca en unes guies.
L’oncle em va ensenyar com ho havia de fer.
Va ser la primera cosa que em vaig fer per a mi.
—Ja la recordo, aquesta capsa —diu Marcus Marc—.
De quina fusta és?
—Els costats són de pi. La tapa i el fons, d’ocumé
—respon l’avi Miquel—. I està envernissada.
Si la capsa fos tota de pi massís, pesaria massa.
»La fusta d’ocumé ve de Guinea Equatorial
i se’n fan contraplacats.
El contraplacat està format de capes primes de fusta,
unes del dret i les altres del revés, encolades i premsades.
Té una gran resistència i no es torça.
Pot ser molt prim, de dos o tres mil·límetres,
com la tapa de la capsa.
El contraplacat també es fa servir per fer mobles.
—I aquella altra capsa de tabac
que tens de fa tants anys? —pregunta Marcus Marc.
25
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—Ens la van regalar a la Greta i a mi
quan ens vam casar.
Hi anaven cigars i és de fusta d’olivera.
»La fusta d’olivera és una fusta dura
i aguanta molt bé el pas del temps
—segueix l’avi Miquel—.
Saps quines són les fustes dures?
N’hi ha moltes més. La fusta de roure, la de noguera,
la de cirerer, la de faig, la de caoba,
la fusta de freixe, la de castanyer...
»Les fustes dures són resistents
i són més cares que les fustes toves.
»La fusta de roure és una de les més dures.
Més o menys fins al 1850,
es feia servir per fer les estructures dels vaixells.
Avui encara es fa servir però en embarcacions petites.
La fusta de roure resisteix molt bé dins de l’aigua.
També es fa servir per fer les botes de vi.
»Una altra és la fusta de noguera, que també dura molt.
És de color marró fosc amb vetes gairebé negres.
Les vetes són les ratlles de diferent color de la fusta.
La fusta de noguera m’agrada molt.
És una de les millors.
Se’n fan mobles bons. Com el balancí de casa.
26
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—El de l’àvia Greta? —pregunta Marcus Marc.
—Sí, com el balancí de la Greta que hi ha al menjador.
»La fusta de cirerer també és bonica
—segueix l’avi Miquel—. Té un to vermellós.
La de faig és d’un color rosat o marró pàl·lid.
Serveix per fer mobles, mànecs d’eines
i estris de cuina, entre moltes altres coses.
»La fusta de caoba té el color del vi negre o del vi rosat.
Abans, a les cases riques,
els capçals dels llits solien ser de caoba.
»La fusta de freixe és duríssima i serveix per fer carros.
I la de castanyer s’assembla a la de roure.
N’hi ha molta als boscos del voltant de Sant Hilari,
no gaire lluny d’aquí.
—Però avui dia hi ha fustes artificials, no?
—pregunta en Marcus—. Vull dir que no són massisses.
—I tant —fa l’avi Miquel—. Hi ha l’aglomerat,
que es fabrica amb estelles de fusta encolades i premsades.
S’hi enganxa una làmina de fusta natural al cim
per fer-la bonica.
També pot ser que aquesta làmina
sigui d’una mena de plàstic que en diuen melamina.
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»L’aglomerat és molt barat
i es fa servir en armaris, taules, mobles de cuina...
Però no hi ha res com la fusta natural.
—I què més feies a la fusteria del teu oncle?
—vol saber Marcus Marc.
—Quan vaig començar l’ajudava a serrar,
escombrava els flocs... Saps què són els flocs?
—L’avi Miquel no el deixa contestar i segueix:—
Els flocs són els fulls prims de fusta que surten
quan es treballa amb el ribot.
Són enrotllats i en espiral.
El terra de la fusteria sempre n’era ple.
Jo els escombrava i els amuntegava
sota el banc de fuster o als costats.
Deixava pas al mig.
Després, un cop a la setmana, els recollíem.
—M’hauràs de parlar de les eines, com el ribot
—diu Marcus Marc.
—És clar —fa l’avi—. Vaig aprendre l’ofici de fuster
a la fusteria de l’oncle.
Però només hi vaig estar quatre anys.
Després vaig tenir ganes de sortir del poble.
Volia cobrar una mica més
i vaig venir a treballar a Girona.
29
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»Vaig trobar feina en una fusteria aquí, al Barri Vell,
tocant les escales d’un carrer que puja cap a la catedral.
La fusteria encara hi és. Era i és molt gran.
Sort que vaig venir a Girona!
Hi vaig conèixer en Norbert i la Greta.
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