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però els seus grans enemics són els cargols i
els llimacs, així com diferents orugues
rosegadores.
Altres. A causa del fet que és cultivada
mitjançant la tècnica del llit calent cal no
plantar-la fins acabat el risc de gelades.
En acabar la temporada, cal tallar la planta
arran de terra i, per anar bé, cobrir-la amb terra
vegetal o palla, així a l'any següent ens
tornarà a rebrotar.
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ESTANY
Reposar les plantes mortes.
Podar els nenúfars. Si cal, els desplantem i
dividim les arrels.
Repassar i retallar les plantes oxigenants que
han crescut massa i si s'han mort reposar-les.
Connectar totes les bombes i sistemes de
filtratge.
Afegir bacteris nitrificants si hem tingut

problemes d'algues l'any passat.
Si tenim molts peixos cal esclarir-los i
compensar-los amb la quantitat de vegetació.
Les bombes oxigenadores han de funcionar
durant les 24 hores del dia.
Posar plantes flotants, tan aviat passi el risc de
gelades.
Recordeu que per no tenir problemes la
superfície de l'estany ha d'estar coberta de
vegetació en un 75%.
Truc. Si tenim problemes amb algues
filamentoses, ja sigui per excés de nutrients, com
per muntatge del sistema, cal posar una bossa
de plàstic folrada (bossa de castanyes) plena de
palla d'ordi flotant per l'aigua i així podrem arribar
a controlar-les. És millor no utilitzar productes
químics.
ALTRES
Cal tallar la flor pansida dels bulbs després de
la florida.
Cal treure les tulipes de terra quan es comencin
a espatllar les fulles i guardar-les en un lloc fresc i
sec.
Aplicar quelat de ferro i magnesi en plantes
propenses a tenir clorosi.
Adobartotes les plantes en general amb adobs
específics.
Les plantes propenses a tenir cendrosa i
botritis no s'han de mullar per sobre, ni deixar-les
tota la nit amb humitat.
Joan Solans

Boira, Broma, Neula

Entre el reguitzell de prejudicis (opinions
preconcebudes i no raonades) que afecten
qualsevol llengua n'hi ha un segons el qual hi ha
qui parla pròpiament la llengua i hi ha qui parla un
dialecte (entès com a modalitat inferior)
d'aquesta mateixa llengua. És ben curiós. Com si
per natura els uns nasquessin amb la norma
apresa i els altres, en canvi, amb una variant
alterada que cal corregir si no es vol caure en la
marginalitat o el folklorisme. Tots hem sentit a dir
alguna vegada (i sovint es diu amb bona fe) que
no sé on es parla un català més pur que en altres
bandes. I això, científicament, no s'aguanta per
enlloc. Com si a Girona, o al Bages, per exemple,
comarca on m'han dut les circumstàncies de la
vida, nasquessin parlant català estàndard i no un
dialecte d'aquesta llengua (com a Alzira, com a
Manacor, com a Tortosa, com a Alpicat...) amb
els seus trets característics i la seva riquesa. La
reflexió ve generada pel fet que m'ha caigut a les
mans un llibre molt interessant titulat Els noms
populars de núvols, boires i vents del Bages, de
Maria Estruch, publicat pel Centre d'Estudis del
Bages el passat desembre. És un estudi
dialectologie acurat i seriós que confirma el
tresor dialectologie del català central.
Un altre dia potser aprofundiré en l'anàlisi
dels prejudicis lingüístics. Aquest cop, com no
podia ser d'altra manera, faré una pinzellada,
arran de l'estudi de Maria Estruch a propòsit del
Bages, d'alguns aspectes interessants sobre
com els alpicatins (i en general els qui usem la
varietat nord-occidental) anomenem algun
d'aquests fenòmens meteorològics.
Em centraré, per raons òbvies, en la
boira, d'arrelament endèmic a la nostra comarca,
on se l'odia i se l'estima a parts iguals. He trobat
moltes coincidències i alguna particularitat en
aquest sentit. Per un costat, m'adono que al
Bages també parlen de "boira pixanera", "boira
gebradora" o "boira plana". També apareix la

coincidència amb la forma "broma"
(que procedeix del llatí BRUMA,
vent d'hivern), com a sinònim de
boira i al mateix temps com a sinònim de
núvol. En aquest punt, cal comentar que el
Diccionari Català-Valencia-Balear (DCVB)
d'Alcover i Moll no reconeix l'ús de "broma"
(si més no amb el sentit de núvol) per la
part de Lleida. Serveixi, doncs, aquest
escrit per constatar-ne, aquí també, la
presència més o menys viva tant de la
paraula com de derivats com ara
"bromada" (conjunt de bromes) o
"bromera" (escuma).
Canviant parcialment de tema, hi
ha una qüestió pragmàtica (és a dir, d'ús)
que considero interessant en la manera que
tenim nosaltres d'anomenar el fenomen
atmosfèric: la col·locació de l'article determinat
en una gran varietat de contextos, fins i tot quan
en parlem de forma abstracta. Així, per exemple,
podem sentir a Alpicat frases com "hi ha la boira"
més que no pas "hi ha boira", amb aquest article
"la" que ens la fa propera, coneguda, nostra.
L'explicació antropològica d'aquest fet no és pas
difícil d'aventurar si tenim en compte que la boira
és molt habitual en aquestes contrades
ponentines.
El DCVB també contempla com a
sinònim d'una mena de boira calitjosa el mot
"neula" (que coincideix etimològicament amb el
castellà "niebla", procedent del llatí NEBULA,
amb el mateix significat) i ens el dóna com un
terme propi del català occidental. No tinc present
que s'utilitzi a Alpicat, i tampoc no surt en el llibre
abans citat sobre la parla del Bages. Però sí que,
en canvi, es mantenen vives al nostre poble
formes derivades que demostren la vitalitat de la
paraula "neula" en altres temps, com ara
"enneulit" (marcit, aflaquit, sinònim també
d"'emboirat" quan s'aplica a una persona), que el
DCVB no recull directament però sí en la variant
"neulit" (marcit, debilitat lentament, aflaquit) i la
situa a l'Empordà i a la plana de Vic i "enneulir-se"
(decandir-se, perdre la força vital) que localitza a
Barcelona. El DCVB, en canvi, atribueix amb
encert al català occidental la forma "enneular-se"
(frustrar-se la maduració de la fruita per efecte de
la boira).
Llorenç Capdevila
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Les tècniques de decoració
ENGALBAR

Després d'haver après les diferents formes de
treballar l'argila, ara detallarem les tècniques per
decorar els objectes ja elaborats.
En primer lloc, veurem com podem intervenir a
l'hora de decorar una peça encara humida, i
després com es farà un cop la peça ja està
assecada.

LA DECORACIÓ DE L'ARGILA EN ESTAT
PLÀSTIC
Un objecte d'argila quan està en la fase
d'assecament intermig, o sigui, quan encara
conté una certa quantitat d'humitat, pot ser
treballat i manipulat de diferents formes.
Una de les decoracions més usuals que es farà
amb les peces en aquest moment de
l'assecament serà el d'enganxar nanses i becs a
les formes més variades, com gerres, àmfores,
tasses, olles, etc.
Però també hi ha la possibilitat de fer textures i
gravats a l'exterior de la peça amb l'ajuda d'eines
adequades (punxons, metàl·lics o de fusta,
varetes , etc.). O també mitjançant petits motlles
de suro o escalóla amb figures en relleu, que
només amb la pressió sobre l'argila marcaran el
gravat.
En l'any 2000 a. d. C. al Japó solien entrellaçar
cordes al voltant d'un bastonet de fusta que,
girant i pressionant sobre el fang, formava un
teixit molt decoratiu.

Engalbar: és una tècnica de decoració que
s'aprofita de la superposició de dos argiles
de diferent color. Si a sobre una lamina
d'argila vermella sobreposem, fent un
dibuix amb relleu, argila blanca, haurem
aplicat la tècnica d'engalbar.
Per a l'aplicació d'aquesta tècnica primer
haurem de tenir una peça totalment
acabada i en el punt d'assecament de la
duresa de cuir; després segons el resultat
que vulguem podrem engalbar mitjançant
diferents tècniques, per immersió, amb
pereta o pinzell.
Quan utilitzarem el sistema d'immersió
prepararem la galba ben fluida i en un
recipient on submergirem la peça perquè
es pugui formar una fina capa de l'argila de
color. Després es deixarà assecar.
Quan el sistema que utilitzarem serà el de
la pereta, el que farem és dibuixar mitjançant la
línia a sobre de la peça a duresa de cuir,
d'aquesta manera obtindrem com a resultat un
dibuix amb relleu de diferent color al de la base
de la peça. Per aquest sistema també és útil una
xeringa.
Quan utilitzarem el pinzell, ens permetrà de
pintar tota la peça d'un color i després
sobreposar-ne un altre de diferent. D'aquesta
manera podrem fer algun tipus de decoració, ja
sigui un dibuix realista com traçar diverses línies.
Un cop haurem fet la decoració de color amb la
galba podrem rascar amb un punxo metàl·lic i
així deixar sortir el color del fang en el lloc on
farem les incisions. Aquesta tècnica rep el nom
d'esgrafiat. Quan haurem deixat per acabada la
peça ja es podrà deixar assecar i posteriorment
coure.

LA DECORACIÓ DE LA PEÇA UN COP CUITA
L'esmaltatge de les peces es realitzarà un cop
les peces ja hagin estat cuites una vegada, o
sigui, ja tindran el bescuit. El fang cuit ha d'estar
ben net, sense pols o taques. Per això netejarem
les peces amb un pinzell o hi passarem una
esponja una mica humida i després es deixarà
assecar bé la peça. El problema que quedin
restes de pols a sobre de la peça és que quan
posarem l'esmalt, allí on estarà brut no s'hi
agafarà i farà que no ens quedi una capa
uniforme i llisa.
La capa d'esmalt o vernís vitri pot aplicar-se de
diferents formes: per immersió, per polvorització
o amb pinzell.
Per esmaltar per immersió és necessari que
l'esmalt contingut en el recipient pugui cobrir tota
la peça submergida: així doncs, com més gran
sigui la peça, més abundant haurà de ser la
quantitat d'esmalt. Per submergir un gerro de 50
cm d'alt amb un diàmetre de 30 cm (com podria
ser un paraigüer) es necessitarien uns 140 I
d'esmalt. En les altres tècniques d'esmaltatge es
necessita menys quantitat: així doncs,
s'aconsella que s'utilitzin els altres mètodes i
aquest es reservi per a peces petites. Quan
haurem d'esmaltar per immersió agafarem la
peça amb una mà i la submergirem a l'esmalt, no
l'hem de deixar massa estona perquè si no se'ns
formaria una capa massa gruixuda d'esmalt, i
després a l'hora de coure-la tindríem problemes
amb el resultat. Quan la traurem del líquid es
deixa assercar i amb l'ajut d'un pinzell
repassarem les zones on teníem els dits per
aguantar la peça en el moment de la immersió.
Per esmaltar per polvorització és necessari
advertir que encara que aquest sistema presenta
molts avantatges com l'ús de menys quantitat
d'esmalt i una manera més còmoda de moure
les peces, es també més perjudicial per a la salut
ja que els esmalts volatilitzats són inhalais a

l'hora de treballar. Per tant serà necessari
prendre les mesures de seguretat
necessàries. La tècnica d'esmaltatge amb
polvorització necessitarà que el mateix
procés de tenir les peces ben netes de
pols sigui el mateix. Desprès d'això només
ens caldrà preparar l'esmaltatge a la
pistola del compressor i començar el procés
d'esmaltatge, que realitzarem a una distància
d'uns 30-40 cm de la peça, intentant trobar el
gruix de la capa desitjat.
Per realitzar l'esmaltatge amb pinzell,
necessitarem un recipient que contingui l'esmalt,
es mulla el pinzell normal pera pintar i es passa
per totes les parts a esmaltar. És necessari
estirar bé l'esmalt, sense deixar que gotegi o faci
grumolls. Per obtenir una superfície compacta i
uniforme, es passarà diverses vegades amb el
pinzell, fins a obtenir el gruix desitjat.

Montse Falguera
Ana Maraña
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