
DEMÀ, 8 DE MARÇ, FESTIVITAT DE SANT JOAN DE DÉU, PATRÓ DEL COS DE BOMBERS

La Diada dels Bombers

L  a festivitat de Sant Joan de 
Déu, que se celebra demà, 
dia 8 de març, una de les tra-

dicions més arrelades dins del Cos 
de Bombers, em permet la possi-
bilitat com a directora territorial 
del Departament d’Interior a Lleida 
d’adreçar-me als bombers per feli-
citar-los pel seu treball diari i ani-
mar-los a seguir desenvolupant-lo 
amb la mateixa dedicació, profes-
sionalitat i eficàcia de sempre. 

Si demanem a qualsevol perso-
na del món que defineixi les ca-
racterístiques d’un bomber segu-
rament us contestarà que són el 
coratge, l’empenta, l’audàcia, l’he-
roisme, la solidaritat i d’altres ad-
jectius que sempre agrairem. Per-
sonalment, encara hi afegiria dues 
qualitats més: l’amistat i la com-
panyonia que es demostra en els 
bons i en els mals moments. S’ha 
d’ésser conscient de l’enorme ser-
vei que aquest col·lectiu fa a la so-
cietat i de la gran capacitat de sa-
crifici que aquesta professió exi-
geix.

Joan de Déu no va ser bomber 
perquè l’incendi el portava dins i 
aquest foc no es pot apagar. El que 

va ser la seva vida d’entrega i ser-
vei es simbolitza en un incendi re-
al l’any 1549 a l’Hospital de Gra-
nada on va donar mostra del seu 
amor als homes i dones, malalts 
o no però necessitats d’auxili en 
situacions extremes, esforçant-se 
més enllà de les possibilitats hu-
manes per salvar les seves vides. 
Va entrar a l’edifici en flames va-
ries vegades salvant a tothom i en 
va sortir il·lès. 

Per aquesta acció tan valenta i 
servicial de Joan de Déu, cada 8 
de març –data en que va morir 
l’any 1550- es celebra el Patró del 
Cos de Bombers.

En l’actualitat les funcions que 
exerceixen els bombers s’han di-
versificat extraordinàriament, no 
només intervenen en incendis 
d’habitatges, indústries, incendis 
forestals sinó també en ensorra-
ments, rescats de muntanya, sal-
vaments especials, accidents de 
trànsit i altres tipus d’emergències, 
essent la seva tasca sempre molt 
reconeguda i valorada positiva-
ment pels ciutadans. 

A més a més d’atendre els sinis-
tres, com a funció operativa bàsi-
ca, els parcs de bombers també 
tenen, com a funcions de suport, 
la realització de plans de forma-
ció, prevenció, manteniment pre-
ventiu i campanyes de conscienci-
ació com el projecte educatiu en-

degat recentment “Visitem el parc” 
adreçat als escolars de primària. 

Els bombers de la regió d’emer-
gències de Lleida, un miler de pro-
fessionals i voluntaris, distribuïts 
en 31 parcs arreu del territori, són 
de manera quotidiana protagonis-
tes d’històries humanes, històri-
es personals d’ajuda, de solidari-

tat, de recolzament i d’esforç que 
no serien possibles sense l’alt grau 
de preparació, dedicació i com-
petència que han demostrat. Una 
manera de ser i de treballar que 
els ha convertit en una referència i 
que els ha de fer sentir orgullosos 
i els ha d’animar a tots a seguir en 
aquesta direcció. 

Cal ressaltar la importància del 
col·lectiu de bombers voluntaris 
tant pel nombre dels seus efectius 
com pel seu conegut arrelament 
a les nostres comarques des de fa 
dècades.

Si l’alegria, els retrobaments 
i l’ambient festiu són les senyes 
d’identitat de la festa del Patró dels 
Bombers, també és un dia per re-
cordar els cinc bombers del Grup 
de Recolzament d’Actuacions Fo-
restals (GRAF) de Lleida que va-
ren perdre la vida el juliol del 2009 
mentre treballaven en les tasques 
d’extinció a l’incendi al Massís dels 
Ports a Horta de Sant Joan en que-
dar atrapats pel foc, Jaume Ar-
pa, Pau Costa, David Duaigües, 
Ramon Espinet i Jordi Moré, agra-
int la seva professionalitat i esforç 
demostrat. El meu reconeixement 
en nom de tots els lleidatans a la 
seva tasca, la seva solidaritat  i el 
seu servei. 

Aquest 8 de març és també el 
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora, essent reconegut per 
l’Organització Internacional de les 
Nacions Unides (ONU). Es com-
memora la lluita de la dona per la 
seva participació en plena igual-
tat de drets a la societat. Com es 
pot constatar, cada cop més dones 
s’incorporen també al treball de 
bomber. Va, també, en honor a to-
tes les dones treballadores!

‘També és un dia per recordar els 
cinc bombers del GRAF de Lleida que 
van perdre la vida el juliol de 2009 a 
l’incendi d’Horta de Sant Joan’
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E  ls faedors són les persones 
que fan. Els creadors de ne-
ologismes, posem per cas, 

són faedors de paraules. Si a casa 
nostra hi ha un tastalletres medià-
tic, que fa i desfà amb la llengua, 
aquest és sens dubte Màrius Serra. 
La passió pel mot li ve de la infan-
tesa. Serra recorda que el fascina-
va que les paraules poguessin dir 
més d’una cosa, «que poguessin 
portar missatges amagats...».

No obstant això, Màrius explica-
va, en un número endarrerit d’En-
derrock, de fa uns anys, que d’ado-
lescent, va viure convençut que el 
català era una llengua limitada, 
poc competent per segons quines 
tasques d’alt nivell. 

Aquest veí d’Horta, guardonat 
amb el premi Sant Jordi 2012 per 
Plans de futur, curiosament explo-
ra en aquesta novel·la la vida de 
Ferran Sunyer (1912-1967), un te-
traplègic de naixement que es car-
tejava amb Einstein, per raons ci-
entífiques, i que va treballar per la 
US Navy tot mesurant els efectes 

de les onades en els submarins. 
En el decurs del anys 50 i 60, fou 
probablement el matemàtic català 
amb més reconeixement interna-
cional. La seva especialitat va ser 
l’abstracció màxima. 

Per això, un familiar de Sunyer 
va replicar amb contundència, 
l’any 1976, al president espanyol 
Adolfo Suárez, quan aquest va ma-
nifestar que la llengua catalana no 
era apta per les pràctiques cientí-
fiques. Les paradoxes, segons Ser-
ra, són riques i molt fèrtils. Plans 
de futur és un títol sobre la capa-
citat de resiliència d’aquest Step-
hen Hawking català i la dedicació 
d’unes cosines que sempre en van 
tenir cura. I és que la pluridiscapa-
citat obligava a Sunyer a romandre 
a casa. Malgrat aquestes dificultats 
i el moment històric, el franquisme 
de la postguerra, per Màrius Ser-
ra la catalanitat d’aquest geni dels 
números fou «rotunda, bel·ligerant 
i militant des de les seves possi-
bilitats».

A propòsit de la llengua i el seu 
esdevenidor, aquest ludolingüista 
que no para quiet assenyala que 
allò que el neguiteja és l’habilitat 
de generar derivació o nous refe-
rents lingüístics. Per exemplificar-
ho, Serra explica que la gent s’ha 

acostumat a fer servir el mot “via-
nant”, tot i que temps enrere enca-
ra se sentia dir “peató”. Però, en el 
moment de parlar de les zones de 
vianants, usem la paraula “zones 
peatonals”. Per l’enigmista d’Horta, 
«no tenim aquella capacitat genuï-
na que tenen les llengües d’adap-

tar-se a un nou referent (...) que es 
col·lectivitza». Amb tot, Màrius Ser-
ra també constata que en convo-
catòries musicals de masses, el pú-
blic ha deixat de cridar “otra, otra” 
o “una altra, una altra”, que vindria 
a ser un calc, en favor del “no, no 
en tenim prou”. Segons Serra, el 

tema és: «la capacitat de trobar so-
lucions des de la teva pròpia tra-
dició».

El verbívor Màrius Serra serà a 
Fraga, en el palau Montcada (c/ 
St. Josep de Calassanç, 12), el mig-
dia el dissabte 9-3-13, en el marc 
de les jornades per la dignifica-
ció lingüística, que enguany vin-
culen llengua i seducció. La llen-
gua és una font de plaer és el títol 
de la ponència que l’organització, 
el Casal Jaume I de Fraga, li ha en-
comanat. 

Les intervencions del psicòleg 
Ferran Suay, de Tallers per la Llen-
gua, i de Vicent de Melchor i de 
Pepa Nogués, de Clarió, associació 
de pares i mares del Matarranya, 
arrodoniran el programa matinal. 
Havent dinat, hi haurà una visita 
guiada a Lo Castell, l’antiga esglé-
sia de St. Miquel de Fraga. I el ma-
tí de l’endemà diumenge, la pos-
sibilitat de conèixer els monestirs 
d’Avinganya i d’Escarp.

Eva Piquer, periodista, afirma 
«no ens enganyem: la vida té sentit 
per les coses que ens queden per 
dir i escoltar, els llibres que ens 
queden per escriure i llegir, els pe-
tons que ens queden per fer». No 
passem per alt, que faedor deriva 
del verb fer (i verbívor, de verb).

ELS FAEDORS SÓN LES PERSONES QUE FAN

Un faedor de mots a Fraga

Quim Gibert
Psicòleg i autor de Qui estima 
la llengua, la fa servir

‘El matemàtic Ferran Sunyer, que es 
cartejava amb Einstein, va demostrar que 
el català és apte per a totes les ciències’

Anna Miranda 
i Torres
Directora Territorial 
del Departament 
d’Interior a Lleida
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