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Demanding a change
OnMay152011, thousandsofpeopleprotestedagainst in-
justiceandcamped inPlaçaCatalunya.Thissocialmove-
mentspreadaroundtheworld.Accordingtotheorganisers,
200.000 indignatspaidtributetothesocialmovementone
year later,onMay12th, inamassivedemonstration inBar-
celonaand80othercities, likeValencia andMadrid.
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Aniversari del segon vol
transatlàntic en solitari

Una dona
d’alçada

Amelia Earhart va néixer l’any 1897 a Kansas, als

Estats Units, i va exercir com a infermera fins que va

aprendre a volar i es va comprar un avió, l’any 1921.

Avui fa 81 anys que va convertir-se en la segona

persona del món, i la primera

dona, a creuar l’Atlàntic en un

vol en solitari. Va trigar 15

hores i va tenir una avaria

greu i un incendi a l’avió. Va

aterrar d’emergència a

Irlanda. Va descriure

l’aterratge així: “Després

d’espantar la majoria de

vaques que hi havia, vaig

aterrar al pati del darrere

d’un granger”.

JORDI PIZARRO

Wise peopleArcadi Oliveres is an economist and an activist
for social justice and peace. He spoke to the
public and everyone listened carefully.

JORDI PIZARRO semblavagairesegura.Al finalnova
passar res.

Et fa fàstic algun animal?
Arano.Peròdepetitemfeiabastan-
ta angúnia l’escarabat pudent, que
tira un líquid que se’t queda engan-
xata lapelldurantdies.Llavorsvaig
repetir-me que nom’havien de fer
fàstic i ho vaig superar.

Què et toca fer la setmana que ve?
Treballaréa l’ordinador iundiaani-
remaLleidaagravarel sisó,unocell
quesemblaunagallinagran iviuals
camps de cereals. Hi anirem a les 5
delmatí i ensamagarembencallats
fins que arribi el bitxo i el puguem
gravar.

De tot el procés del Quèquicom,
¿gravar és el quemés t’agrada?
M’agradatot.Peròéscertquegravar
és el més divertit. Jo m’apassio-
nopertot.Ara,perexemple,que
estempreparant unprograma
sobreelcantdelsocells,etpuc
explicarqueelsocellstenenla
capacitat de cantar igual que
les persones de parlar. Però
comnosaltres, si non’aprenen

quansónpetitsnosabrancantar
mai! ¿Sabies que un rossinyol pot

fer fins a200cants diferents?

Pere Renom

“No estem preparats per
entendre algunes coses”

BIÒLEG I REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

El Pere és la cara més amable i di-
vertida de la ciència. Té curiositat
perentendrecomfuncionen les co-
sesmés simples i lesmés complica-
des, i li encanta explicar-nos-les al
Quèquicom, que s’emet cada dime-
cres a les 21.45 al Canal 33.

AlQuèquicom expliqueu com fun-
ciona la ciència. ¿Hi ha alguna co-
sa que tu encara no entenguis?
No estem preparats per entendre
algunes coses, com les que estan
lluny de la nostra situació habitual.
Entenem mides com les nostres,
centímetres, metres... Però si ens
parlen de grans distàncies com un
anyllum,enscostad’imaginar.Amb
el tempspassaelmateix.Sabemquè
ésunminut,80anysofinssi tot200.
Però si parlemd’unmilió o 250mi-
lions d’anys ja no ho puc entendre
tant.

A la tele, quanunexpert t’expli-
ca coses, sembla que les esti-
guis aprenent en aquell mo-
ment. ¿Ho fas veure o tu ja les
sapsperquèt’hohaspreparat?
Això és un secret! Em preparo
moltperanaralgraquanhemde
gravar i per treuremés suc al que
m’explica l’expert.Però jonosócac-
tor, així que quan surto per la tele
realment estic atent i escoltomolt.

Què és el que més t’interessa del
que expliqueu alQuèquicom?
Unade les virtuts delQuèquicom és
que t’explica coses del dia a dia des
d’un punt de vista científic. Em dó-
namés satisfacció esbrinar la cièn-
cia de les coses quotidianes i bàsi-
ques–comper exemple comes fa el
pa, què és el llevat, la diferència en-
treelpa fresc i el congelat...–queno
pas un gran descobriment científic
d’última actualitat.

Has fetmés de 60 programes. ¿Ho
has passat malament en alguna
gravació?
Em vaig neguitejar unamica en un
programa sobre parcs d’atraccions.
Vampujar en una avioneta que feia
acrobàcies i, a part que emvaigma-
rejar, vaig passar angoixa per si ens
estavellàvem, perquè l’avioneta no

About
him:

Pere Renom
decided to
study
animals
when he
was a little
kid and he
has never
changed his
mind.

“Em dóna més
satisfacció esbrinar
la ciència de les coses
quotidianes que no
un gran descobriment
científic”

ALBERT LLEAL

l’entrevista
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