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LA “ELECTRA”

No sé si  l'altre  dia  encara algú va  dir,  en algun dels  pobles del  país:  “Se n'ha anat 
l'electra”. Ja fa anys que vaig sentir aquesta paraula que no tenia pas el so esquerdat de  
la ignorància sinó el dring natural de la llengua popular. Perquè l'electra era una expressió 
-després vaig saber-ho- bastant arrelada en determinades comarques.

No  m'estranyaria  que  s'hagués  perdut,  com  a  reminiscència  d'aquells  temps  en  què 
l'aparició de l'electricitat va ser notícia. Ara, la notícia és la desaparició de l'electricitat. Ens 
va sorprendre que fent voltar un interruptor s'encengués una bombeta i ara ens sorprèn, 
sino ens irrita, i ens irrita perquè ens perjudica.

Som elèctrico-dependents. Des d'un punt de vista general, sense elecricitat no es podrien 
explicar -no existirien- la gran majoria de les branques del progrés modern. L'electricitat és 
tan omnipresent que sovint no ens adonem que ho fa funcionar gairebé tot. Parlem dels 
cotxes que van amb gasolina o amb gas-oil, de les calefaccions que van amb gas, i que 
escalfen amb aigua o amb oli, i arribem a oblidar que tant si es tracta de gasolina, de gas 
o del que sigui, ni l'automòbil ni la calefacció  -ni tants d'altres mecanismes- no poden 
funcionar  si  no  disposem  d'electricitat.  Una  gran  part  de  l'electricitat  que  fa  anar  la 
indústria, els serveis i els costums és subministrada per una xarxa fixa.

Jo  vaig  poder  escriure  l'article  del  dia  perquè  continuo fent  servir  una  vella  màquina 
mecànica. La nevera estava paralitzada pel tall  de corrent, el televisor també. Si volia 
treballar,  només  depenia  de  mi.  No  és  la  primera  vegada  que  aquesta  comprovació 
d'autarquia em resulta agradable, i  és una satisfacció perfectament compatible amb la 
satisfacció que habitualment em proporcionen els avenços de la tecnificació.

L'elèctico-depencència és ja inevitable en la nostra societat. Seria inimaginable un retorn 
a  la  civilització  per-elèctrica,  que  faria  tornar  enrere  no  tan  sols  la  indústria,  les 
comunicacions, la cirugia i d'altres importantíssimes bases de l'evolució humana, sinó que 
primitivitzaria els hàbilts personals i familiars. Per molt literària i sentimental que fos la 
defensa  de  les  espelmes  casolanes,  de  la  nevera  i  les  barres  de  gel,  de  la  bonica 
campaneta penjada a la prota del pis, … la gent diria que no. Una situació com la de la  
setmana passada és el preu ocasional que la gent està disposada a pagar  -encara que 
justificadamenr se'n queixi- per mantenir el nivell de comoditat aconseguit.

Conxita Sabartrés Sala 



LECTURES I MÉSLECTURES I MÉS

Després de llegir atentament el text, completa les qüestions següents:

1. Explica com seria un dia sense elctricitat.

2. Busca informació sobre les centrals elèctriques de la comarca.

3. Fes una relació de coses que no podem fer sense electricitat

4. Fes una relació de coses que podem fer sense dependre de l'electricitat.
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