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Mostra de telèfons
Les telecomunicacions són un món complex 
i apassionant. El ritme de la seva evolució ha 
estat parsimoniós els primers cent anys i tre-
pidant els cinquanta següents. Podem asseve-
rar que les aplicacions telefòniques han tingut 
sempre repercussions socials i econòmiques 
molt significants. El telèfon va modificar la 
vida, la forma de fer negocis, les relacions hu-
manes i els costums de milions de ciutadans. 
Ara que les telecomunicacions i la informàtica 
es donen la mà, s’incrementen les oportunitats 
i les situacions de millora.
El Museu de Cal Pauet ha presentat un nou ac-
cés cap a la coneixença del mitjà comunicatiu 
que va sorprendre la plàcida rutina dels nos-
tres pares i padrins, amb uns equips que avui 
ens meravellen. La mostra comprèn aparells 
d’ús domèstic, equipaments d’oficina, telèfons 
de campanya i centraletes, a més de notables 

curiositats documentals i tècniques, molts dels 
quals hem vist en tantes pel·lícules en blanc i 
negre. 
Es pot constatar la impressionant progressió 
tècnica, que també ens permet descobrir els 
bells telèfons de les dècades compreses entre 
els anys 20 i els anys 40. Els primers aparells 
manuals on l’abonat havia de fer-ho gairebé 
tot, finalitzant amb els automàtics, sense obli-
dar els de campanya utilitzats en els conflictes 
bèl·lics del segle XX.
Recordarem aquell telèfon que teníem a casa 
i que possiblement era dels pocs que hi havia 
al carrer, aparell que ens va fer testimonis in-
voluntaris de notícies dels nostres veïns a qui 
amablement avisàvem que tenien una trucada. 
No oblidem tampoc les telefonistes de les cen-
trals a qui en lloc de número dèiem el renom 
de la casa, telefonistes que ens indicaven que la 
conferència portava demora... i tantes històries 
més.

Per completar la visita es projecten 80 foto-
grafies que mostren les tècniques de telefonia 
antigues i es concreten les particularitats es-
pecífiques de cada model amb la intenció de 
donar un caire didàctic. 
El dimecres dia 13 l’exposició rebrà l’últim 
grup. Això fa que en un mes hagin visitat el 
museu 211 persones. 

Josep Maria Anglès
Les Borges Blanques

ull ser-hi present, i tastar de bon grat tota la llibertat que, 
com a ésser vivent i humà, mereixo.

 Em cal viure en un territori on pugui ser el que sóc, sense 
haver de suportar que una entitat que a totes totes es considera 
superior a mi em dicti la forma de respirar i pensar, i que, en cas 
contrari, em denunciï com a sospitós i de passada em declari cul-
pable, segons una justícia que ella mateixa s’ha fabricat, i partint 
–assegura– d’un sentit democràtic, que, de tant esmentar-lo amb 
total desconeixença, ja no té cap valor real.
Vull viure en un país en el qual no hagi d’utilitzar més el condici-
onal per aconseguir uns desitjos col·lectius d’àmplia majoria, com 
s’ha demostrat en un plebiscit accidentat, que ara resulta inservi-
ble i que d’altres volen substituir per unes votacions que algú, se-
gurament foraster, s’ha tret de la màniga. Des de quan una votació 
i el seu resultat clar i evident deixen de valdre i perd la seva legiti-
mitat enfront d’un altre imposat i amb menys garanties, depenent 
del seu escrutini? 
Tinc la necessitat de viure en un país, l’estat i el poder del qual 

no persegueixi barroerament la intel·ligència –en el bon sentit de 
la paraula– i el comportament pacífic i lleial de la seva població, 
com si delinquís o, molt pitjor, traís unes idees que no combre-
guen –en el sentit estricte del terme– amb l’adoctrinament secular 
del poderós. El món al revés! N’estic fart de la sublimació i vene-
ració de la incultura i la ignorància que prediquen indirectament 
i directament aquests posseïdors de la veritat única i intocable, 
aquests místics de cap de setmana, els quals només saben intentar 
solucionar els conflictes polítics amb la judicialització i la brutali-
tat dels seus actes.
Vull viure despert i amatent i contra les injustícies de tothom, on 
qui la fa la paga, fins i tot els corruptes poderosos de guant blanc 
i de colònia infecta i carrinclona. Ja en tinc prou de governs apa-
rentment diferenciats que es van passant dissimuladament les 
regnes del poder, de temporada en temporada, i que, en definitiva, 
ens vénen el peix al mateix preu i amb un tuf putrefacte de disseny.
Ho vull veure... també. Potser pensareu, com deia el savi, que sóc 
un somiador, però estic segur que no sóc l’únic.

Ho vull veure... també
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Equip

dia d’avui i gràcies a les aportacions etnobotàniques quin-
zenals que ens ofereix aquest diari tots som coneixedors de 
què és l’etnobotànica i quin és el seu objectiu, si sou nous 
en aquesta partida no patiu, fem un breu recordatori per 
a novells. L’etnobotànica és aquella ciència a cavall entre 

les ciències naturals i humanes encarregada d’estudi-
ar el coneixement tradicional associat a les plantes 
(Barrau, 1971). El gran problema que pateix aquest 
coneixement és que s’enfronta a la modernitza-
ció constant i aquest moltes vegades només 
es conserva de manera oral i de generació 
en generació. No patiu, en ple segle XXI i en 
un món envoltat de tecnologia neix la ciència 
ciutadana que no és res més que un empo-
derament de la població per a realitzar ciència, 
gran quantitat de persones voluntàries recopilant da-
des. I us preguntareu com lliga tot això amb el conei-
xement tradicional, doncs a través de CONECT-e.
CONECT-e (Compartint el Coneixement Ecològic Tradici-
onal) és un projecte liderat per Viky Reyes i Petra Benyei de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (ICTA-UAB) juntament amb la Universitat de Barcelona 
(UB), l’Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC), la Universidad Au-
tónoma de Madrid (UAM) i la plataforma Red de Semillas (RdS). La idea 
de partida és conservar tot aquest coneixement tradicional tenint en 

compte els grans handicaps que es plantegen, una bretxa generacio-
nal entre aquest saber popular i l’actualitat i ser conscients que aquest 
saber pot variar amb el temps i, per tant, s’ha de considerar aquesta 
ciència com una ciència dinàmica. A través d’una plataforma interac-
tiva i un format wiki, CONECT-e (www.conecte.es) permet inventariar 
i georeferenciar noms populars, usos de plantes silvestres, mètodes 
de maneig de races o altrament dit varietats tradicionals o fins i tot 
ecosistemes. El funcionament és simple i qualsevol persona pot regis-
trar-se i compartir el seu saber o el de la gent del seu voltant a través 

de la web. Penseu-hi,  és una bona forma per a reduir distàncies 
entre padrins i jovent, els grans coneixedors del territori i els 

amants de les tecnologies, així com també 
salvaguardar aquest tresor. 
És important mencionar que aquesta pla-
taforma treballa sota una llicència Cre-
ative Commons per tal d’assegurar que 
aquest coneixement quedi a domini públic 

i assegura que les dades no puguin ser regis-
trades sota cap llicència que no sigui d’accés obert, igual o 

menys restrictiva que la que s’utilitza, així com tampoc utilitzar 
termes legals ni mitjans tecnològics per restringir-ne l’accés (Iniciativa 
Creative Commoms, 2017).
Així doncs, no creieu que pot ser feina de tots conservar aquest co-
neixement tradicional que forma part de la nostra identitat, cultura i 
forma de vida? Us animo a participar-hi!
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SomGarrigues només acceptarà les 
cartes al director signades amb el nom i 

cognom o les inicials de l’autor. 
A més, és imprescindible facilitar el DNI. 


