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Elpaisatgeméscanviantés l’humà.
Lespersones (parloconcretamentde
lesdelPepé) arriben, fangran trenca-
dissa idesapareixenamb la satisfac-
ciódedeixar les feines fetes.Desobte
m’adonoque lagranmajoriade les
Tintoreres s’hanretiratde laprimera
líniapolítica, i que leshansubstituï-
des lesMonsterHigh.Lesunes i les al-
tresprocedeixende laSeccióFemeni-
na.Tanmateix, sóndiferents.LesTin-
toreres sónpròpiesdelnostre
hàbitat. LesMonsterHigh, encanvi,
sónunproducte industrial, ninesde
ferpor.Parlemclar: lesTintoreres, en
comparacióa lesMonsterHigh, em
semblensalpes. SónTintorereshistò-
riquesMadameRosa,Marujad’Espa-
nya,naCarraxeta,CatalinaCirer i la
KàiserCabrer.D’elles, sols laKàiser té
ungranpredicamententre lesMons-
terHigh.MargalidaDurann’ésalum-
na,deCabrer.UnaaltraMonsterHigh
ésTeresaPalmer. I la tercerade les ca-
talogadesésAnaRedondo,una joia
ambun futuresplendorós siBauzá
nocaudel cavall oeldescavalquen.
AnaRedondoés la regidoradeVall-
demossaque titlla la gentd’Enllaçats
pel catalàdementidera imanipula-
dora.Peròallòque impressiona,
d’ella, ésel todeveude funcionària
depresonsd’aquell tempsenquè
MaríaTopeteen feiade les sevesa
Ventas.N’hauremdeparlar sovint,de
Redondo.Segur.Peròavui emlimito
aconstatarquese’nvan lesTintore-
res i arriben lesMonsterHigh.Tot
canvia.Nocrecquesiguiperaestar-
necontents.•

Les tintoreres /
les Monster High

LLORENÇ CAPELLÀL’arribadadel solstici d’hivernpermetéahir contemplar la superposicióexteriorde
les rosassesde laSeu. La trobada fouacàrrecde laSocietatBaleardeMatemàtiques

Màgiamatemàtica
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PALMALa Seu fou ahir l’escenari
d’un fenomenextraordinari que
es dóna quan s’acosta el solstici
d’hivern: el sol en travessa lanau
central i la seva llumes projecta
per les rosasses. L’espectacle
oferí als esguards dels matiners
que es congregaren al baluard
de Sant Pere al voltant de les 8
delmatí unamenade calidosco-
pi gegant. Centenars de perso-
nes gaudiren d’un fenomen
únic, en el qual la ciència torna
màgia i lesmatemàtiquesdeixen
pas a una explosió de color.
Amb l’arribada del nou dia, la

Catedral s’anà il·luminant en
pocsminuts. El temps ajudà en

aquesta ocasió a veure l’esdeve-
niment amb totaprecisió i els fo-
tògrafs pogueren captar l’estam-
pa amb les seves càmeres.
La trobada per contemplar la

superposició de les dues rosas-
ses fou organitzada per la Socie-
tat Balear deMatemàtiques. Els

assistents que ho
volgueren gaudi-
ren posterior-
ment d’una con-
ferència a Es
Baluard titula-
da Màgia per

al solstici

d’hivern, a
càrrec del

professor de la Universitat Poli-
tècnica de Madrid Fernando
Blasco. Blasco és un divulgador
de lesmatemàtiques i unespeci-
alista enmàgiamatemàtica.
La superposició de rosasses

ocorre trespics a l’any.El 2de fe-
brer i l’11 de novembre és interi-
or, i el 22 de desembre és exteri-
or. Això succeeix gràcies al fet
que la Catedral està orientada
cap on surten els primers rajos
del sol, símbol del naixementde
Jesucrist en la tradició catòlica.
Durant segles no es va poder
contemplar aquest efecte per-
què la rosassadeponent estava
tancada.
L’activitat organitzada per la

SocietatBaleardeMatemàtiques
es realitzadesdel 2007 i
cada vegada aplega
més adeptes.•

L’activitat
s’organitzades
del 2007 i cada
anyaplega
mésadeptes




