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independent,
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Oberts
al món que ve
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Blai Bonet “(La Terra)
El nostre país és el pensament i la seva escala

que creix de cap a veure-ho tot en tot

“
Una de les moltes coses

que m’agraden de Ma-
llorca, la meva terra, és
la capacitat d’aglutinar
en un territori en teoria

tan petit mons diversos i comple-
mentaris. La varietat dels paisatges
és equiparable a la varietat de la seva
gent, una constel·lació de persones
d’orígens diferents que convertei-
xen les Illes en un meravellós i com-
plex laboratori del món contempo-
rani. Tradició i modernitat es confo-
nen i es mesclen sense problemes,
ciutats i pobles es complementen,
els accents es barregen, les economi-
es se superposen, les cultures s’aca-
ramullen... Ens volem sumar a
aquest magma en què conviuen di-
verses maneres d’entendre el món i
la cultura. Som gent valenta i no ens
espanta ni la crisi que colpeja els fo-
naments de l’economia ni els pro-
funds canvis del món periodístic.
Pensam que som pocs per a tota la
feina que ens cau a sobre i volem for-
mar part del col·lectiu de professio-
nals i emprenedors que ja estan tre-
ballant per transformar en positiu el
nostre entorn. L’ARA Balears surt
des del reconeixement del passat i el
respecte pel present. Ens hi sumam
amb un projecte que és nou però té
un passat. Que parteix de la feina fe-
ta a les Illes per altres mitjans dels
quals agafam el relleu i també de la
que està fent ara mateix el nostre co-
sí germà del Principat, el diari ARA,
amb el qual compartirem camí.
Aquest, però, serà un diari fet i pen-
sat des d’aquí per contribuir en el
que puguem a repensar el món que
ve fent-ho amb la perspectiva balear
i una actitud crítica però constructi-
va. Des de l’ARA Balears volem in-
formar amb rigor i qualitat sobre el
que passa a les Illes i més enllà, pe-
rò també analitzar, debatre i oferir
les claus perquè el lector tengui les
eines per entendre millor el que pas-
sa en aquest món tan canviant. Esta-
rem molt atents al que penseu i vul-
gueu els lectors perquè volem par-
tícips actius ja des d’ara mateix
d’aquesta aventura que a nosaltres
ens engresca tant. Ens trobaràs a la
web, a les xarxes socials i al quiosc en
format paper. Donarem cabuda a
totes les veus. I
t’ho explicarem
en la nostra
llengua. No
venim a impo-
sar res, venim a
sumar. T’hi
apuntes?

Venim a sumar
per treballar

pel món que ve

iaquí

Carles Capdevila (@carlescapde)
Director del diari ARA

“ARA estem molt contents, però molt, que neixi
un nou ARA des de Mallorca, que ens servirà

per coneixe’ns molt millor i aprendre plegats”

Jaume Perelló (@jaumeperell1)
Periodista

“De conflictes per la destrucció del territori a
necessitats de la indústria turística, a
@ARAbalears afrontarem els punts

clau de l’arxipèlag”

Nila Crespí (@somnanila)
Comunicadora

“A @ARAbalears podreu dir-hi la vostra amb
comentaris a la web o a través de Twitter i

Facebook. Serà un diari obert als lectors #23M”

Mercè Pinya (@mercepinya)
Periodista

“Mallorca no és Palma i a @ARAbalears
vos explicarem per què a partir del #23M.

Els pobles hi tendran la seva veu, tant
al paper com a internet”

Jaume Ribas (@jaumeribass)
Pare i activista

“Els caps de setmana amb @ARAbalears seran
especials, oferirem anàlisi, cròniques i reportat-

ges per entendre millor l’actualitat #23M”

Miquel Àngel Mas (@miquelangelmas)
Advocat

“Calen valents, emprenedors i gent amb
empenta. Orgullós de @ARAbalears,

que naixerà el 23 de maig #23M”

Joan Serra (@joancoronell)
Assessor financer

“@ARAbalears és un projecte emocionant,
jove, que escolta i que mira molt lluny.

A partir del 23 de maig #23M”

Ignasi Aragay (@ignasiara)
Director adjunt del diari ARA

“@ARAbalears serà aviat una realitat. Una nova
aventura que neix arrelada a les Illes. Ens fa

molta il·lusió. Ens hi acompanyeu?”

David Miró (@mirodavid)
Subdirector del diari ARA

“Sabeu que a @ARAbalears també hi trobareu
articles de ‘The New York Times’ traduïts al
català? Perquè el nostre món, al qual mirem

amb ulls propis, és el món sencer #23M”

Enric Borràs (@enricb)
Periodista

“A @ARAbalears els periodistes que escriuen
per al paper també ho faran a l’edició online. Vos
garantirem informació contínua sigau on sigau”

vist
altwitter

CATALINA SERRA
DIRECTORA DE L’ARA BALEARS

per què?

MÒNICA TERRIBAS
EDITORA

parlem-ne
Una nova manera

Ja fa molts mesos que un grup
d’emprenedors feim feina per
fer realitat aquest projecte que

avui començau a tenir a les mans,
molts mesos que es tradueixen en
molteshoresdefeina,enmoltesil·lu-
sions, en moltes complicitats; com-
plicitats diverses, sòlides, generoses;
complicitats imprescindibles i amb
un denominador comú: més i millor
informacióésessencialperaunaMa-
llorca millor, per a una societat mi-
llor, per a un país millor.

I la gravíssima crisi econòmica i
estructural, crisi moral fins i tot, i
l’evident crisi dels mitjans de comu-
nicació tradicionals, no són una bar-
rera infranquejable, no són un mo-
tiu més per al desànim col·lectiu, al
contrari, la situació actual ens espe-
rona encara més. Sabem que farà fal-
tamoltafeina,imoltbenfeta,iquese-
rà imprescindible el suport de molta
gent, però tot això hi és, i hi serà, i ens
ensortirem;defet,jaensn’estamsor-
tint. Volem guanyar el futur.

Un grup d’emprenedors mallor-
quins amb un diari germà a Catalu-
nya de qualitat i modern; amb un lle-
gat carregat de coses bones; amb una
plantillaiunscol·laboradorsmoltim-
plicats; amb uns accionistes, petits i
mitjans, generosos i compromesos;
ambunsambaixadors,escampatsper
tota l’illa, que són fonamentals; amb
uns subscriptors i uns lectors, im-
prescindibles i copartícips de tot el
projecte; amb uns anunciants, va-
lents i essencials... amb moltes sensi-
bilitats diverses; tots junts, tothom
sumantperimpulsarunanovamane-
radecomunicar,unanovamanerade
fer feina per aquesta terra i el seu fu-
tur. Tenim un
gran projecte
entre mans, te-
nim grans rep-
tes col·lectius a
assolir. Su-
mau-vos-hi,
entre tots ho
farem tot!

BIEL HUGUET
EMPRENEDOR I IMPULSOR ARA BALEARS

Per què l’ARA vol acompanyar
aquest nou projecte a les Illes?
La realitat que vivim és tan comple-
xa que necessitem alimentar la di-
versitat per minimitzar el risc de
quedar-nos reclosos en mirades
sense punt de fuga. Imaginar altres
horitzons i conèixer altres sensibi-
litats genera aquests imprescindi-
bles nous punts de fuga. I ara els ne-
cessitem més que mai. Des que va
néixer, el novembre del 2010, l’ARA
ha treballat per generar confiança
en totes les persones que creuen en
un periodisme compromès que es
mira els problemes del dret i del re-
vés, per compartir la inquietant ex-
periència del món que vivim, però,
sobretot, el repte del món on volem
aconseguir viure. Romàntics? No!
Com diria el bisbe Casaldàliga, mi-
litem en l’esperança que cadascú
expressi el que vulgui i hi lluiti, i que
la raó ens permeti debatre-ho junts.

Per què Diari de Balears i l’ARA
contribueixen a una nova publi-
cació? Hem compartit una experi-
ència enriquidora, però feia temps
que tant els uns com els altres volí-

em obrir finestres perquè entres-
sin noves veus. Entre tots constru-
irem una nova manera d’explicar
què passa, per què passa i, sobretot,
què té sentit que passi a les Illes i
a Catalunya en un futur. L’ARA Ba-
lears vol ser una comunitat que es-
devingui referència per als que vi-
uen a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.

Per què dic ‘volem’? Perquè l’ARA
hi contribuirà amb voluntat de ser-
vir i sobretot d’aprendre del talent
del grup de professionals que faran
possible aquest projecte. Ens ha
dut fins aquí la il·lusió de contagi-
ar-nos permanentment de l’espe-
rit de Ramon Llull: el coneixement
de l’altre arriba quan aprens a viu-
re gairebé dins la seva pell. Serà un
privilegi fer créixer tot el que com-
partim i tot el que volem vigilar
plegats, perquè la nostra feina és fi-
xar els ulls en tot, i
sempre obsessio-
nats en un horitzó
de futur que és,
segur, perfec-
tible.

Perquè volem i
perquè creixerem junts
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Ara que les ventades de la crisi ens colpegen i els referents de
la cultura i el país perillen, fóra bo disposar dels instru-
ments adequats per saber entre tots què passa i, si fos pos-
sible, entendre-ho. Amb esperit crític, però no instal·lats
sistemàticament en la crítica.

Perquè ens sentim compromesos amb la nostra societat i, com a
persones actives des del món periodístic i empresarial, volem con-
tribuir a definir el món que ve i la Mallorca que volem a partir d’un mit-
jà de comunicació modern, independent, rigorós i de qualitat.

Protagonistes
del nostre futur
I, a més a més, en la nostra llengua. Només si aprofundim en les cau-
ses, en els fets i en la realitat podrem veure-hi més enllà i ser prota-
gonistes del nostre futur. Per això, adquirim el ferm compromís de
contar el que succeeix al nostre voltant d’una manera honesta, va-
lenta, compromesa i participativa.

Periodistes,
emprenedors, professionals
Aquesta il·lusió ens ha duit a un grup de periodistes, emprenedors i
professionals mallorquins fins a l’ARA, un diari que conjuga a la per-
fecció els nostres ideals i amb el qual ens hem agermanat. Agafam el
testimoni del Diari de Balears, que ha jugat un paper clau. D’aquesta
nova aventura, en deim ARA Balears.

Crear una comunitat de persones lectores
connectades
El món digital està transformant el periodisme, donant més protagonis-
me al lector, però sense oblidar el valor que hi aporten els professio-
nals de la informació. Igual que fa l’ARA, volem crear a les Balears quel-
com més que un diari convencional: una comunitat de persones lecto-
res. Connectades mitjançant el paper i la pantalla, teixint una xarxa.

Un ampli ventall
de col·laboradors
Creim en un lloc de trobada per a una informació plural i independent
on els ciutadans i molts col·lectius, des dels petits i mitjans empre-
saris, passant pels professionals i les entitats, fins al món educatiu i
cultural, se sentin inclosos.

Per fer possible aquest nou mitjà treballarem en xarxa, amb un am-
ple ventall de col·laboradors, opinadors, professionals i creadors de la
nostra comunitat, per poder, entre tots, entendre la nostra societat i
oferir respostes al que més ens preocupa.

Formats digital
i en paper

Conscients dels canvis en el consum d’informació i les noves neces-
sitats dels lectors, apostam per un format digital constantment ac-
tualitzat i una versió en paper que, sense abandonar el seguiment di-
ari de l’actualitat, posarà més èmfasi en els reportatges, les entrevis-
tes i les anàlisis en les edicions de cap de setmana, quan l’oferta de lec-
tura reflexiva i de profunditat serà més intensa.

El territori, la cultura,
l’economia...
Treballarem amb els eixos que consideram que són fonamentals per
al present i futur de Mallorca: el territori i el medi ambient, la cultu-
ra, el model econòmic, i especialment el turisme, l’educació, l’empre-
nedoria i la modernitat. Perquè l’ARA Balears vol esdevenir, a més d’un
mitjà d’informació i anàlisi, un espai per al pensament crític i per a
la construcció d’alternatives.

Amb els creadors, ensenyants,
científics, ciutadans actius...
Estamconvençutsque,enunmomentcomelquevivim,mésquemaihem
de fer costat als nostres creadors, ensenyants, científics, emprenedors,
ciutadansactius,iformarpartdelmotorqueimpulsiunasocietatviva,or-
gullosa de les seves arrels i que mira al futur amb esperança i coratge.

Per tirar endavant aquest repte encisador hi hem implicat molta
gent, que treballarà des de dins i des de fora, per crear una xarxa que ens
permeti arribar més lluny i donar resposta a les exigències dels lectors.

Un diari dels qui el feim
i dels qui el llegeixen
Aspiram decididament a fer possible el repte que es planteja el nos-
tre soci, el diari ARA:

“Tenim clar que la veritat té múltiples cares, que és un monstre me-
ravellós i mític, que sempre la cerquem i mai no l’arribem a trobar. Tin-
drem, doncs, la ingenuïtat i la valentia d’empaitar-la a cada passa, i la hu-
militat de saber que mai no serà nostra del tot. I tindrem, alhora, la con-
vicció que el diari és dels qui el fem, però també dels qui el llegeixen”.

Un projecte
col·lectiu
Tot això no seria possible sense tots els ciutadans valents i compro-
mesos que han cregut en aquesta aventura que encetam amb tota la
il·lusió del món. Un projecte col·lectiu i obert, perquè entenem que
és la millor manera d’afrontar els reptes que tenim com a poble.

De vegades els somnis es compleixen. I, per això, esperam que for-
mis part del nostre.

Perquè, amb tu, serà possible.

el manifestdel’arabalears
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Treballam per complir
un somni col·lectiu

Tot això no seria possible sense tots els ciutadans valents
i compromesos que han cregut en aquesta aventura que
encetam amb tota la il·lusió del món. Un projecte
col·lectiu i obert, perquè entenem que és la millor
manera d’afrontar els reptes que tenim com a poble



Una mirada plural
al món des de Mallorca

un referent informatiu i d’opinió en
els seus dos anys de vida. A la vegada,
prendrà el relleu del Diari de Balears,
que hi incorpora la seva experiència
de 17 anys com a únic diari en català
a les Illes. ARA Balears és, doncs, un
projecte col·lectiu i plural que comp-
ta principalment amb la participació
generosa i engrescadora de molts pe-
tits i mitjans accionistes balears con-
vençuts que hi ha lloc a les Illes per a
un diari en català que combini la mi-
rada a l’entorn més proper amb l’es-
guard al món global. És gràcies a ells,
ial’experiènciatantdel’ARAcomdel
Diari de Balears, que desapareix tot i
que algunes de les seves firmes de re-
ferència continuaran en el nou mitjà,
queéspossibleaquestaaventuraamb
la qual volem fer la nostra humil i en-
tusiasta contribució al món que ve.

I és que sobren motius per fer un
diari. La crisi econòmica i instituci-
onal que patim ens omple de pre-
guntes, d’incerteses i d’incògnites a
les quals només podem respondre
amb una rigorosa selecció de l’allau
d’informació que ens envolta. El pe-
riodisme professional és més neces-
sari que mai, però ha de comptar
també amb el ciutadà lector que ara

ja vol participar de manera activa en
la reflexió i el debat sobre les noves
maneres d’organitzar-nos que ne-
cessitam com a societat. En aquest
sentit, la pluralitat informativa és la
principal garantia de la democràcia.

La informació diària serà la base
editorial del projecte. L’ARA Balears

La sortida del nou mitjà de comunicació serà el 23 de maig
donarà veu a tots els col·lectius, pro-
fessionals i persones que són notícia,
que ens ajuden a tenir una visió àm-
plia del que passa al nostre voltant.
L’ARA Balears vol posar en valor allò
que tenim, així com donar a conèixer
models dels quals podem aprendre.
Per descomptat, l’anàlisi econòmi-

ARA Balears Com serà

ARA BALEARS
PALMA

El periodisme està en un
moment clau del seu fu-
tur. El vell model de la
premsa escrita està en
extinció però encara no

és clar quin serà el seu substitut. És
en aquest context que sortirà el dia
23 de maig un nou mitjà que vol
aportar el seu gra d’arena a la cons-
trucció d’un nou periodisme amb
vocació de servei ciutadà. És així
perquè no serà només un diari, tot i
que sortirà cada dia en paper, ni tam-
poc un digital, tot i que la web i les
xarxes socials seran centrals en la se-
va oferta. ARA Balears és una mitjà
de comunicació multiplataforma
que estarà en contínua transforma-
ció per adaptar-se als temps futurs
i que té vocació d’oferir, en la nostra
llengua, una mirada plural i oberta al
món des de Mallorca.

El projecte és una iniciativa d’un
grup de periodistes i emprenedors
mallorquins que s’ha aliat amb el di-
ari ARA de Barcelona, amb qui com-
partirà part dels continguts, especi-
alment aquells que l’han convertit en
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Responsabilitat i il·lusió

Els mariners clàssics anomenaven periple al viatge que els porta-
va a enrevoltar illes. Durant els mesos de preparació de l’ARA
Balears, el nostre periple ha estat una lliçó inoblidable. Si una

cosa m’ha quedat clara és que els ciutadans reclamen més periodisme
que mai. Que investiguem, que exigim comptes clars als gestors pú-
blics, i que fomentem el pensament crític. Però no han manifestat un
desig a l’aire. Ens proposen passar a l’acció, i fer-ho junts. Vertigen i
responsabilitat a parts iguals et recorren el cos quan sents les qüesti-
ons que la societat vol respondre. Com es pot reestructurar l’adminis-
tració? Qui es beneficia del desmantellament de la sanitat pública o
l’educació? Per què s’obren debats superats sobre la llen-
gua? Per què tanta indisciplina urbanística? Em ressonen
les veus de tots els que ens confiau aquesta tasca.

JAUME PERELLÓ
SUBDIRECTOR DE L’ARA BALEARS

EL BITLLET



ca, dels problemes socials i de pos-
sibles solucions seran molt presents
al diari i a la web. Convençuts que
l’educació és fonamental per al futur
d’un poble, també serà una de les
àrees a les quals dedicarem més
atenció. Els reportatges, els caracte-
rístics Temes del dia, les entrevistes
i les claus que obren el diari seran
nous al·licients de la publicació.

L’ARA Balears és un producte
del segle XXI. Com a tal, s’adapta a
les necessitats i hàbits de la pobla-
ció. El consum de diaris en paper
entre setmana ha davallat notable-
ment, i es concentra durant els
caps de setmana, mentre que diàri-
ament es fa una lectura ràpida que
demanda una fina tasca de selecció
i edició. Per aquest motiu, respo-
nent als nous hàbits lectors, de di-
lluns a dijous, la redacció i els
col·laboradors faran un esforç es-
pecial en l’actualització constant
de l’edició digital, a la vegada que el
diari en paper oferirà només els
millors continguts, amb el bessó de
la informació per a les persones fi-
dels a la lletra impresa.

El cap de setmana, quan el lector
disposa de més temps, l’ARA Balears
oferirà una edició acurada, molt més
extensa, amb sis suplements, i amb
l’anàlisi del que ha estat notícia i dels
temes d’actualitat. La proposta del
divendres, i sobretot del dissabte i
diumenge, és d’una trobada molt
més reflexiva i en profunditat entre
l’ARA Balears i els seus lectors.

Gràcies a la versió digital i a l’ús de
les xarxes socials, els lectors tendran
accés a la darrera hora i al contingut
premium de pagament en tot mo-
ment. I és que els mitjans d’avui ja no
s’entenen sense internet. Benvin-
guts a un mitjà del món que ve.e

Analitzar els grans eixos
de futur de la nostra societat

aquest nou diari. Aquest indret va
ser fa temps un paradís, i en gran
mesura això explica com són avui la
societat i el país. Perquè el model
econòmic passa sobretot per la de-
finició d’un model territorial que
permeti no comprometre els recur-
sos de les generacions futures.

Turisme i economia
El debat seriós sobre quin ha de
ser el model econòmic de les Illes
Amb prop d’un 60% del PIB generat
per la indústria turística, les infor-
macions del principal sector econò-
mic de les Illes es tractaran amb es-
pecial rellevància i es prendrà el
pols al model de sol i platja, s’analit-
zaran els nous reptes i s’informarà
del que passa en un entorn on la
competència dels mercats emer-
gents és cada vegada més gran. Tot
això, però, sense oblidar les altres
indústries de l’Illa, el paper de la
resta de sectors i, sobretot, la im-
portant feina que fan emprenedors
de tots els àmbits econòmics que
tendran un paper rellevant al diari.

Part forana
Una visió transversal del que
preocupa als municipis
Cap projecte editorial que neixi a les
Balears no pot obviar la realitat pro-
fundament municipalista de les
Illes. Per aquest motiu, l’ARA Bale-
ars vol posar en valor la informació
local adaptant-la a la realitat del se-
gle XXI. Informacions rellevants, i
si pot ser transversals, del que pas-
sa als pobles i ciutats, més enllà de la
capital. A l’inici més centrats en Ma-
llorca però, a mesura que el diari va-
gi creixent, ampliant el focus infor-
matiu a les altres illes.

Política
L’anàlisi i el debat sobre la cosa
pública més enllà dels partits
Totes les notícies d’actualitat bale-
ar, tant les que fan referència a l’ac-
tivitat de govern o parlamentària,
com l’anàlisi de les seves línies d’ac-
tuació, amb especial atenció a la re-
estructuració de l’administració i les
seves conseqüències. Els serveis pú-
blics i el seu futur seran un tema cen-
tral. Sense oblidar, per descomptat,
els múltiples casos de corrupció que
s’estan investigant en aquests mo-
ments i la desafectació política que
això provoca entre els ciutadans.

Cultura
La creació local amb diàleg amb
la creativitat d’arreu del món
Les informacions més destacades
de l’actualitat cultural illenca sense
ser esclaus de l’agenda estricta.
Tendències, literatura i totes les
arts, amb especial atenció als crea-
dors locals però tenint ben present
que la cultura és universal. Sense
oblidar les polítiques públiques que
garanteixen l’accés de tots els ciuta-
dans a la cultura.e

ARA BALEARS

L’ARA Balears neix per
ser un diari global amb
l’objectiu que el lector
pugui tenir informació
àmplia de tot allò que

succeeix en els àmbits local, estatal
i internacional. L’actualitat més pro-
pera serà un dels eixos de l’ARA Ba-
lears, completada i enriquida amb els
continguts del diari ARA en tots els
formats, opinions rellevants i con-
textualització perquè el lector es pu-
gui fer seves totes les informacions.

Educació
La principal preocupació
per assegurar el futur
L’educació és el futur. Amb aques-
ta premissa, aquest projecte perio-
dístic fa una aposta clara per tractar
amb cura tot allò que hi tengui a
veure, perquè l’objectiu és tenir ben
presents els ciutadans i ciutadanes
–avui infants– que demà en pren-
dran les regnes. També la sanitat, el
benestar social, la justícia o les in-
fraestructures són pilars que sus-
tenten la nostra societat. Per això,
per a l’ARA Balears serà una priori-
tat i una obligació informar de tot
allò que hi tengui relació.

Territori
Una atenció especial sobre
els temes mediambientals
La realitat local obliga a no girar
l’esquena a una societat amb una
sensibilitat molt marcada pels as-
sumptes territorials i mediambien-
tals, que tendran també un tracta-
ment acurat i un espai rellevant en

El debat sobre el model territorial i econòmic serà
un dels continguts rellevants del diari. ENRIQUE CALVO

El medi ambient, la cultura i l’economia seran centrals

Escola
L’anàlisi i el
debat sobre
la formació és
el gran repte
de futur de
la societat

Proximitat
Mallorca
explicada
des de la
diversitat dels
seus pobles
i ciutats

PERIODISME, ABANS QUE RES
La tecnologia canvia els

processos i els formats, però la
necessitat de fer periodisme i

d’informar es mantenen
inalterables. ENRIQUE CALVO

Projecte col·lectiu
Desenes de petits i mitjans
accionistes de Mallorca as-
seguren la diversitat i plura-
litat d’aquesta iniciativa im-
pulsada per un grup d’em-
prenedors i el diari ARA, i
que suposa també el relleu
del Diari de Balears.

Un projecte
periodístic
professional
que vol innovar

Local
Aposta ferma per la infor-
mació local des d’una pers-
pectiva oberta i transversal
que s’oferirà no només en
format paper sinó també a la
web i a les xarxes socials. El
periodisme de sempre aliat
amb la nova tecnologia.

Anàlisi
A més d’una selecció acura-
da de l’actualitat més relle-
vant, el nou mitjà vol apor-
tar una anàlisi i un context
aprofundint en la informa-
ció, en les causes i les conse-
qüències d’allò que passa al
nostre voltant.

Català
En un context d’una àmplia
oferta informativa en dife-
rents idiomes, del castellà al
rus, ARA Balears és en cata-
là i agafa el relleu del Diari
de Balears, que desapareix
després de 17 anys essent
l’únic en la nostra llengua.

Futur
Un mitjà multiplataforma
que sintetitza i selecciona la
informació per oferir una
edició acurada del que passa
a les Illes i al món, tant al pa-
per com a la web. I, a més,
obert als comentaris i debats
que proposin els lectors.

Selectius
L’enorme responsabilitat
que suposa informar i ana-
litzar l’actualitat ens com-
promet a oferir una selecció
del més rellevant a partir
dels criteris professionals
bàsics que s’aplicaran amb
honestedat i rigor.
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Un diari digital sempre
a l’abast del lector

prés per al diari de l’endemà, més a
fons i amb nous punts de vista.

L’Arabalears.cat s’actualitzarà
contínuament amb les notícies que
puguin interessar més als lectors de
l’arxipèlag i les hi farà arribar a l’or-
dinador, al telèfon mòbil o a la taule-
ta digital, siguin on siguin. Serà un
diari digital independent, ràpid i ca-
paç, pensat especialment per a in-
ternet, no tan sols l’adaptació a la
xarxa d’una publicació en paper.

Tot i que el gruix de la redacció ba-
lear se centrarà en l’actualitat illenca,
l’Arabalears.cat tindrà vocació de dia-
riglobali,pertant,ellectortambétin-
drà al seu abast tota la informació del
que passa al món gràcies a la integra-
ció que es farà de la plataforma digi-
taldel’Ara.cat.Siellectornomésvolla
informació de proximitat, tindrà una

secció específica on trobarà de mane-
ra ràpida les qüestions més rellevants
de l’actualitat illenca. A més, hi hau-
rà seccions dedicades als esports, la
cultura, l’opinió del dia i el món. Tam-
bé es podrà accedir ràpidament a la
webgermanaAra.cat,ontrobaràl’àm-
plia oferta del digital líder en català.

L’Arabalears.cat serà un diari
dinàmic adaptat a cada aparell,

obert als lectors a través de correu
electrònic, xats, enquestes i co-
mentaris de les notícies, però tam-
bé per via de xarxes socials, com
Twitter i Facebook. No serà només
una pàgina web, sinó tota una xar-
xa d’informació que enllaçarà amb
cada lector per oferir-li l’actualitat
de les illes Balears a un sol clic, o
al toc d’un dit.e

Tota l’opinió i
la informació
actualitzada
als dispositius
mòbils i a la
web. XAVIER BERTRAL

ARA BALEARS
PALMA

Un mitjà de comunica-
ció nascut a internet i
preparat per aprofi-
tar-ne tot el potencial,
innovar i explicar ca-

da dia el món que ve. L’Arabale-
ars.cat serà multiplataforma i farà
servir la fórmula que ha dut
l’Ara.cat a ser el diari digital més
llegit en català, amb més
d’1.200.000 usuaris únics cada
mes. Seguint aquest exemple un
dels conceptes claus del nou pro-
jecte és el de redacció integrada:
els periodistes que segueixin una
notícia la faran d’entrada per a la
versió digital –ja sigui des de la re-
dacció o des del lloc dels fets– i des-
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Sis suplements per entendre millor el que passa
trobada per reflexionar sobre la di-
fícil tasca d’ensenyar i d’educar. Un
suplement que ha creat una intensa
relació entre l’ARA i la comunitat
familiar i educativa.

Ara Llegim
Les darreres novetats i tendències
del sector editorial. Reportatges,
cròniques, ressenyes i entrevistes
relacionades amb l’univers de la li-
teratura, cada dissabte. Imprescin-
dible per als amants de la lectura.

‘Emprenem’
L’ARA Balears inclourà cada diu-
menge aquest suplement sobre el
món de l’economia i l’empresa, que
dóna especial protagonisme als em-
prenedors i els sectors emergents.
Hi tendrà especial rellevància la in-
dústria turística, un sector estratè-
gic a les illes Balears.

‘Ara Tu’
El dominical que ofereix la mirada
més fresca de la setmana, però sen-
se perdre gens de rigor. Tendènci-
es i anàlisi dels temes d’actualitat
són els eixos principals, a més de la
gastronomia, la moda i els viatges.
Reportatges i entrevistes centrades
en la gent. I, a més, una secció en an-
glès, el Global News, amb reportat-
ges del New York Times, i uns exer-
cicis per millorar l’aprenentatge de
l’idioma.

Ara Ciència
Per estar al corrent dels darrers
avenços científics i tecnològics ar-
reu del món, però també en el nos-
tre entorn més proper, cada diu-
menge dins el diari hi ha un suple-
ment dedicat a l’àmbit científic
amb vocació pedagògica i pensat
per apropar el món de la investiga-
ció puntera a un públic ampli pe-
rò no especialitzat.e

ARA BALEARS

L’oferta pròpia de l’ARA
Balears es completarà
amb la que ja ofereix el
diari ARA gràcies a
una redacció jove i di-

nàmica que treballa en àrees espe-
cialitzades. A més, disposa també de
les informacions del que està consi-
derat el millor diari del món, el New
York Times, amb qui l’ARA té un
acord de col·laboració que li permet
publicar en català les informacions
d’actualitat del rotatiu nord-ameri-
cà. I, al llarg del cap de setmana,
l’oferta temàtica completa el diari i
atén les comunitats amb què ha
mantingut una especial relació des
del seu naixement. Des de diven-
dres fins a diumenge, posa el focus
en aquells temes que requereixen
una mirada més relaxada. A partir
del 23 de maig, l’ARA Balears oferi-
rà els suplements de l’ARA amb va-
lor afegit. Un producte que fins ara
en gran part no arribava als lectors
de les illes Balears, i que incorpora-
rà nous continguts fets des d’aquí.

‘Play’
Un suplement dedicat a la cultura
i al lleure, que acompanyarà el di-
ari cada divendres. El millor de
l’oferta setmanal de cultura i oci,
tant la que es programa en teatres o
sales d’exposicions, cinemes i mu-
seus com la que es pot gaudir a la te-
levisió o als dispositius mòbils. El
suplement d’oci i cultura també
comptarà amb informació de les
principals cites de lleure a les Illes.

‘Criatures’
La publicació de l’ARA Balears so-
bre el món de l’educació i els in-
fants. Recursos educatius, entrevis-
tes a experts i notícies per llegir en
família cada dissabte. El punt de

Posam el focus en l’educació, l’emprenedoria, la ciència, la cultura, l’oci i les tendències

MANEL RETORNA A LA CIUTAT
El grup publica ‘Atletes, baixin de l’escenari!’

DIUMENGE 14 d’ABRIL del 2013

MATT DAMON L’ACTOR ESTRENA ‘TIERRA PROMETIDA’ PERE SERRA ENTREVISTA AMB L’EMPRESARI I PERIODISTA MALLORQUÍ
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ci memorialístic explicat per una
única narradora i ambientat en bo-
na part a les dues propietats fami-
liars, la casa de Palma i la casa de va-
cances, Sa Marineta, a tres quilòme-
tres del poble de Deià.

“Hem inventat la literatura per
parlar d’allò que hem perdut –asse-
gura Riera–. A l’hora de rememorar
el passat no ho pots fer com si fos
una meravella. Els ulls de la meva
néta em donen futur, però sóc cons-
cient que em queden menys anys
per viure que els viscuts”.

Una illa diferent de la d’ara
El paradís perdut de Temps d’inno-
cència és l’illa de Mallorca, que ar-
renca amb la constatació sensorial,
“un vast paisatge d’olors i de sons
que ja han marxat per sempre”, lli-
gats a una llengua riquíssima i d’una
ductilitat que Riera ha sabut recupe-
rar. “Suposo que penso en mallor-
quí, per això la llengua dels meus re-
cords és aquesta”, admet. Dues de
les pautes a l’hora de començar a es-
criure li van venir de la germana del
seu pare, la tia Celestina, i les Ron-
daies mallorquines, recollides per

El títol del nou llibre de
Carme Riera, Temps
d’innocència, remet a la
primera aproximació a
la literatura del jo per

part de l’autora, Temps d’una espera
(Columna). Nascuda a Mallorca
l’any 1948, Riera va donar a conèi-
xer, coincidint amb el seu cinquan-
tè aniversari, un dietari on reflexio-
nava a partir del segon embaràs. El
desllorigador de Temps d’innocèn-
cia també és una vida que comença,
la de la primera néta, la Marina. En
aquest cas, a diferència del llibre
precedent, l’escriptora ha optat per
repassar alguns dels records més
importants viscuts fins als deu anys.
“Ara que ja de tanta cosa torno, com
escriu Clementina Arderiu en un
vers senzill i esplèndid, he pensat
que era bon moment per mirar cap
enfora i cap dins amb els ulls de la
memòria i anar trenant records”,
explica al pròleg abans de fer refe-
rència al doble sentit de recordar:
etimològicament vol dir “tornar a
passar pel cor” –perquè “els antics
creien que la memòria habitava en
el cor i a la vegada el cor, en un sen-

✒✒✒✒ Jordi Nopca

Carme Riera presenta ‘Temps d’innocència’ (Edicions 62 / Alfaguara), en el qual
explica la seva infantesa a Mallorca. Situat entre el 1948 i el 1958 –la primera dècada
de vida de l’escriptora–, el llibre reconstrueix les relacions amb la família, els amics
i els paisatges illencs i reivindica el poder transformador de la lectura

tit més ample, era el centre de les fa-
cultats intel·lectuals no sols dels
afectes i les passions”–, però tam-
bé “l’accepció de recobrar el sentit
o, el que és el mateix, de despertar”.

Estructurat en una setantena de
capítols breus, el contingut de
Temps d’innocència té la doble fun-
ció de reconstruir un món i tornar-
li el sentit original. Riera es posa en
la pell de la nena que va ser durant la
dècada dels 50 i refà els seus desit-
jos, reptes i pors sense jutjar-los des
de l’experiència adulta. “Si volia ex-
plicar a la meva néta un univers que
no coneixerà, per força havia de ser
sincera –diu l’escriptora–. En algu-
nes coses del llibre, algú de l’època
potser dirà que el que explico no era
exactament així, però les sensacions
que jo vivia eren aquestes”. A l’ho-
ra d’enfrontar-se amb “el calidosco-
pi del passat”, els records s’han anat
encadenant com els parells de cire-
res, i el resultat és un llibre que, tot
i la disposició fragmentària, conser-
va una gran unitat, encara que l’es-
criptora no hagi optat per endreçar
els records cronològicament: al cap
i a la fi, ens trobem amb un exerci-

a
● Acantilado torna a
posar d’actualitat Danilo
Kis ● El Gall Editor
publica ‘Humus’,
de Raul Brandão

44-45

46-47

● Entrevista a Sílvia
Soler, guanyadora de
l’últim premi Ramon Llull
● ‘El problema de
Spinoza’, d’Irvin D. Yalom

llegim

“Llegiríem
més si la
lectura fos
prohibida”

TEMPS
D’INNOCÈN-
CIA
CARMERIERA
EDICIONS62/
ALFAGUARA
244/380PÀG./20€
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RIERA HA
PUBLICAT
NOVEL·LES
COM ‘DINS EL
DARRER
BLAU’ I ‘LA
MEITAT DE
L’ÀNIMA’.
RUTH MARIGOT

diu: “Todos los que la hemos probado
coincidimos. La carne de hipopótamo
sabe a monja”.

A la Mallorca de Carme Riera,
Georges Sand es converteix en “na
Sant”: “sa berganta, tenia un fulano,
malalt d’un mal mal, en Xupi, li de-
ien, de lo magre que estava, Xupi, tot
xuclat”, es pot llegir en un dels capí-
tols. En un altre es comenta la pro-
miscuïtat d’Albert Camus a partir
dels comentaris de la Juanita, la
planxadora de la casa, a la mare de
l’escriptora: “Sense aquesta histò-
ria no hauria pogut inventar la tra-
ma de La meitat de l’ànima”, reco-
neix l’autora, que en altres passat-
ges del llibre revela d’on surt l’arrel
argumental d’alguna altra novel·la:
el neguit per esbrinar les implica-
cions de ser xueta, per exemple, aca-
baria desembocant, anys després, a
Dins el darrer blau (Destino, 1994).

Aprendre a superar les pors
La Mallorca explorada al llibre té
dos escenaris principals: Palma i
Deià. La casa familiar de ciutat es di-
videix en tres pisos, comunicats per
escales interiors. A dalt de tot hi viu
el senyor-avi Pau. A la planta noble
s’hi està la senyora-àvia Caterina,
acompanyada de la filla i la néta. Al
pis de baix hi viuen els pares de la
Carme, Eusebi Riera i Carmen Gui-
lera. “Totes les famílies són particu-
lars. Agraeixo el fet d’haver tingut
una família una mica estranya, per-
què això em va donar peu a estimu-
lar la imaginació”, explica Riera. Un

mossèn Antoni Maria Alcover –sota
el pseudònim de Jordi des Racó– a
partir del 1880. “La parla que jo sen-
tia quan era petita era semblant a la
de les rondaies: el que va fer mossèn
Alcover va ser un exercici de recupe-
ració de la llengua i de demostrar
que el mallorquí està molt lligat a la
terra –explica Riera–. Per a mi, el
gran escriptor de Mallorca no és
Llorenç Villalonga, sinó Miquel Àn-
gel Riera, que fa servir les paraules
plenes de matisos de la nostra rea-
litat rural”. Al llibre, l’autora reivin-
dica L’endemà de mai, “la gran no-
vel·la de Miquel Àngel Riera”, al ma-
teix temps que recorda algunes
anècdotes vinculades a Llorenç Vi-
llalonga. Per començar, hi explica
que a l’habitació on Carme Riera
dormiria a partir del 1948, l’autor de
Bearn va escriure-hi Madame Dillon
l’any 1937. També hi recorda que, en
un primer moment, una de les seves
novel·les més conegudes, Bearn o la
sala de nines, havia de ser publica-
da amb el castellanisme monyeques
al títol, però “la tisora de [Joan] Sa-
les” va ser implacable. Finalment,
explica que per escriure Villalonga
es posava perruca, i no oblida aque-
lla vegada que Camilo José Cela i
Baltasar Porcel van coincidir a la ca-
sa de l’autor de Bearn, en què Cela va
assegurar que durant un viatge a Ve-
neçuela li va tocar menjar carn d’hi-
popòtam. Quan la senyora Villalon-
ga li pregunta pel gust que deu fer la
carn d’aquest animal, el que acaba-
ria sent premi Nobel de literatura li

dels capítols més significatius de
Temps d’innocència és aquell en què
l’escriptora evoca el moment en què
va aprendre a llegir. No va ser fins
als set anys –les companyes de l’es-
cola de monges trinitàries on ana-
va n’aprenien als sis o als cinc–:
“Aquest retard podia fer pensar a la
família que no era gaire espavilada,
i a l’escola encara més –recorda Ri-
era–. Sort en vaig tenir, que a casa de
seguida se’n preocupessin. El pare
em va llegir Sonatina, de Rubén Da-
río, i aquest va ser el primer mo-
ment que la literatura em va fasci-
nar”. Abans d’això, l’àvia Caterina li
havia llegit poemes de mossèn Alco-
ver, de Miquel Costa i Llobera i de
Maria Antònia Salvà, cosina seva.
“De Salvà m’agrada molt com utilit-
za literàriament el mallorquí als
seus poemes i, sobretot, la manera
de copsar la Mallorca rural –diu l’es-
criptora–. S’ha dit que l’Escola Ma-
llorquina sovint ens dóna una visió
idealitzada del camp de Mallorca, i
és cert: «la pageseta que és una pin-
tura i té la cintura com un gerricó»
de la qual parla Alcover en realitat
treballava de sol a sol i la seva vida
no era gens fàcil. Literàriament, pe-
rò, és una visió que té força”.

Descobert Darío, Riera va co-
mençar a explorar la biblioteca fa-

miliar fins que va topar amb la Sona-
ta de estío, de Ramón María del Va-
lle-Inclán. “El pare me’l va prendre
i em va prohibir que el continués lle-
gint –diu l’escriptora–. No podia en-
tendre que una cosa per la qual
m’havien burxat tant els pares de
cop i volta no la pogués continuar
fent. Al llarg de la vida m’han pre-
guntat moltes vegades què faria per-
què la gent s’aficionés a la lectura:
llegiríem més si la lectura fos prohi-
bida. Aquesta és la impressió que
tinc, i és la manera com em va funci-
onar a mi”.

La narradora de Temps d’inno-
cència és capaç de transgredir algu-
nes normes, però al mateix temps
arrossega un sentiment de culpa
que pot arribar a fer-la posar malal-
ta. Amb el canvi de col·legi, de les
Trinitàries al Sagrat Cor, la por de
l’infern va guanyar presència.
Abans, el lector ha descobert també
la por de les tempestes, de dormir
sola a l’habitació de la casa de Deià
–on havien entrat a robar quatre ve-
gades– i fins i tot dels miralls: la jo-
ve Carme Riera té por que un bon
dia al reflex que li retorni el mirall
li hagi crescut un bigoti, igual que el
que portava el seu pare: “Quan ets
petit, tens moltes pors. Sortir de
l’úter matern ha de ser un trauma
que tenim oblidat, però existeix.
Fins que naixem, ens trobem en un
lloc agradable, marítim, encobeït i
perfecte. De sobte en surts i et toca
buscar-te la vida. A la por de dormir
sola a Sa Marineta també s’hi suma-
va la por de l’infern que ens explica-
ven a l’escola. Imaginar-te per sem-
pre més lligada als dimonis, que mai
més no et deixarien de perseguir,
era terrible. Si hagués viscut tot ai-
xò amb ulls d’adulta, segurament
me n’hauria rigut”.✒

“PER MI, EL GRAN
ESCRIPTOR DE MALLORCA
NO ÉS VILLALONGA, SINÓ
MIQUEL ÀNGEL RIERA”

La pentalogia de Thomas
Bernhard, per fi a l’abast

Acaben d’arribar
a les llibreries els
tres últims vo-
lums del cicle au-
tobiogràfic de
Thomas Bern-
hard. Traduïts
per Clara Formo-
sa, L’alè, El fred i Un nen –tots
tres a El Gall Editor– omplen un
buit important en la traducció
literària en català. Els dos pri-
mers volums, L’origen i El so-
terrani, també van ser traduïts
per Formosa, però van ser pu-
blicats a Edicions del Salobre.

ELS AUTORS
ENCARA FAN
MEMÒRIA

J.R. Ackerley biografia el
pare, la gossa i la germana

A més d’escriure
una de les biogra-
fies més insòlites
de la història de
la literatura, de-
dicada a la seva
gossa Tulip, J.R.
Ackerley també
va dedicar un llibre a resseguir
la relació amb el seu pare. Sex-
to Piso dóna a conèixer ara Mi
hermana y yo, llibre pòstum
construït a partir del dietari del
periodista on parla de la seva
germana Nancy.

Un text breu i fulgurant
de Joseph Brodsky

En una cambra i
mitja, traduït per
Anna Torcal i Sal-
vador Company,
és el magnífic
text autobiogrà-
fic amb què Jo-
seph Brodsky
–premi Nobel de literatura
1987– recupera les penúries
dels anys d’infantesa i joven-
tut, viscuts a Leningrad. Expul-
sat de l’URSS el 1972, compa-
ginaria la poesia i l’assaig fins a
la seva mort, l’any 1996.

Wiesenthal fa memòria
del seu passat musical

Siguiendo mi ca-
mino (Acantila-
do) és el nou ca-
pítol de memòri-
es de Mauricio
Wiesenthal, que
l’any 2004 va
començar a pu-
blicar l’ambiciosa trilogia eu-
ropea, formada per Libro de
Réquiems, El esnobismo de
las golondrinas i Luz de Víspe-
ras. En aquest volum de re-
cords la música hi té un paper
fonamental.
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Fins no fa gaire, semblava
que la selecció natural
només apuntava en una
direcció. Podia ser que es
formés una espècie, que

després prosperés i que, finalment,
s’extingís. Un cop extingida, no po-
dia tornar a existir. Ara, però, alguns
científics asseguren que hi ha una
nova via. “Potser ja no som a temps
de retardar-ne la mort, però podem
revertir-la”, assegura George
Church, genetista de l’Escola de
Medicina de Harvard.

Fins al moment actual només
s’ha recuperat una subespècie ex-
tingida, però l’animal nounat tan
sols va sobreviure uns minuts el
2003. Era una cabra salvatge piri-
nenca, una mena de cabra de grans
dimensions que vagava pels espa-
dats dels Pirineus entre Espanya i
França fins que en va morir l’últim
exemplar el 1999. Per recuperar-la,
es va fer servir el mètode de la clo-
nació, és a dir, es van emprar cèl·lu-
les congelades de l’últim animal per
mirar de crear-ne un de nou, si fa o
no fa de la mateixa manera que es va
clonar l’ovella Dolly a partir d’una
cèl·lula congelada de la mamella
d’un xai mort anys abans.

Recentment, en un congrés cele-
brat a Washington, uns científics
australians van informar que inten-
taven clonar una granota australi-
ana estranya, la Rheobatrachus si-
lus, que es va extingir fa més o
menys un quart de segle. De mo-
ment, només han aconseguit produ-
ir embrions en les seves primeres
etapes de desenvolupament però no
han aconseguit que sobrevisquin.

Retornar, per què?
Som al principi d’aquesta nova em-
presa. Poden passar anys abans els
científics no aconsegueixin fer re-
viure espècies extingides, però
molts hi treballen. En mamuts lla-
nuts. En un cavall de 7.000 anys
d’antiguitat que habitava la zona de
Yukon, al Canadà. També en un co-
lom migratori: abans de desaparèi-
xer, als Estats Units n’hi havia entre
tres i cinc milions. Alguns fan una
crida a ser cauts. Ross MacPhee, co-
missari de mamífers al Museu
Nord-americà d’Història Natural de

Nova York, afirma que, si bé la tasca
científica de fer reviure espècies ex-
tingides és fascinant, “com sol pas-
sar, la capacitat tecnològica sobre-
passa el que implica tot plegat”.
“Qui ho farà i quines regulacions hi
haurà? Són coses que s’obliden amb
tot el bombo que se’n fa”, diu
MacPhee.

Fórmules per fer reviure
Els mètodes científics destinats a
fer reviure espècies extingides són
complexos, fins al punt que pot
semblar una tasca descoratjadora.
Per poder clonar una espècie extin-
gida cal disposar d’una cèl·lula in-
tacta. Possiblement, no n’existeixi
cap. Alguns científics han especulat
que pot haver-hi cèl·lules intactes
d’espècies extingides, com ara el
mamut llanut, congelades al perma-
gel –permafrost en anglès– del sòl.
D’altres, com Church, ho dubten. Si
la clonació funciona, dóna lloc a un
embrió que aleshores caldria im-
plantar en una espècie estretament
emparentada perquè serveixi de
mare de lloguer.

Les noves tecnologies de tracta-
ment de l’ADN han obert la porta a
una altra manera de fer ressuscitar
espècies extingides. No cal res més
que una mica de material genètic.
La idea consisteix a comparar
l’ADN de l’espècie extingida amb el
d’una espècie vivent que hi estigui
estretament emparentada i, tot se-
guit, començar a introduir frag-
ments de l’ADN de l’espècie extin-
gida en l’ADN de cèl·lules de l’espè-
cie vivent. Les cèl·lules híbrides
s’emprarien en la clonació. Al cap de
poc, l’animal resultant tindria prou
ADN de l’espècie extingida per as-
semblar-s’hi molt. Tot i això, aquest
mètode no serviria per crear dino-
saures, com a la pel·lícula Parc Ju-
ràssic, perquè, pel que sembla, no hi
ha ADN de dinosaure.

Un altre mètode és la recreació
d’una espècie a partir dels seus des-
cendents. Pot funcionar, per exem-
ple, amb l’ur, una antiga raça bovina
salvatge. Es creu que la majoria dels
seus gens distintius segueixen exis-
tint escampats entre les races bovi-
nes actuals. Els científics podrien
creuar les races actuals seleccio-

La recerca genètica busca eines per revertir la selecció natural,
per poder tornar a la vida animals que han desaparegut,
com ara els mamuts, els dinosaures, o fins i tot els neandertals

Fer reviure
espècies
extingides
✖ GINA KOLATA ✖ THE NEW YORK TIMES

01.
DOLLY
La clonació
de la famosa
ovella va obrir
el camí a les
tècniques que
en un futur
permetran
reproduir
animals
extingits
a partir de
material
genètic
recuperat
en mostres
conservades.

02.
INTENT
S’han creat
embrions
d’aquesta
petita
granota
australiana,
extingida fa
un quart
de segle.

03.
FRACÀS
El 2003 es
va clonar
una cabra
salvatge
pirinenca,
però va morir
al cap de
poques
hores.

04.
IMPACTE
Si es clonés
el mamut a
l’Àrtic tindria
efectes sobre
el medi
ambient.

03
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02 cas dels boscos tropicals, cal cremar-
los –diu–. ¿I si n’hi hagués prou fent
ressuscitar espècies d’elefants resis-
tents al fred?”, planteja Church.

‘Parc Pleistocè’
Com és d’esperar, hi ha molts argu-
ments en contra de jugar amb la na-
tura d’aquesta manera, un dels
quals són les conseqüències segons
la llei d’espècies amenaçades dels
Estats Units, que parteix de la pre-
missa que l’extinció és per sempre.
“Què passa si se suprimeix aquest
argument? –pregunta–. Posem per
cas que uns promotors volen edifi-
car en un petit terreny en què habi-
ta un ocell en perill d’extinció. Po-
sem per cas que diuen: «No tenim
inconvenient a sufragar-ne la con-
gelació. I ara, deixeu-nos construir
el nostre camp de golf»”.

Greely esmenta un altre argu-
ment favorable a fer reviure espèci-
es extingides que remet al concep-
te de justícia. Per exemple, el colom
migratori. “Nosaltres en som els as-
sassins. ¿No tenim el deure moral
de fer-lo reviure?” El que decanta
Greely i molts d’altres en favor de la
idea de fer ressuscitar espècies des-
aparegudes és una certa sensació de
fascinació. “Per a mi seria tan al·lu-
cinant veure un mamut llanut, un

tigre de dents de sabre o
un peresós gegant...
–confessa Greely–. No
estem parlant de Parc
Juràssic, estem parlant
de Parc Pleistocè, de fa
100.000 o 200.000
anys”. I afegeix: “Hi ha
una pila de bèsties al·lu-
cinants que han desapa-
regut durant els últims
200.000 anys”.e

NEANDERTALS
S’ha insinuat la
possibilitat de
clonar els nostres
ancestres, fent
servir fragments
de l’ADN que es pot
recuperar en els
seus fòssils.

nant progressivament
descendents amb més i
més ADN d’ur fins a ob-
tenir exemplars que s’hi
assemblessin.

En teoria, alguns
apunten que la tècnica
podria permetre la re-
creació dels ancestres
dels humans. Podria
permetre als científics
recuperar el neander-
tal. Segons sembla, aproximada-
ment entre un 2% i un 3% de l’ADN
humà és un vestigi de l’ADN nean-
dertal. A més, hi ha segments d’ADN
neandertal diferents en persones
diferents. Però no és un camí fàcil.
“No és possible recrear un ancestre
dels humans de 500 generacions
enrere”, a parer de Hank Greely, di-
rector del Centre Stanford per al
Dret i les Biociències de la Univer-
sitat de Stanford. D’altra banda, “se-
ria molt mala idea”, afegeix.

Mamuts que aixafen el gel
Fer ressuscitar certes espècies o fins
i tot afegir-ne l’ADN a les espècies
actuals podria reportar beneficis in-
esperats, segons Church. A tall
d’exemple, imaginem-nos que po-
gués tornar a haver-hi elefants a
l’Àrtic. Quan el mamut llanut habi-
tava a l’Àrtic, feia caure arbres a ter-
ra, i permetia així que creixés l’her-
ba àrtica. Sense arbres, el reflex de la
llum solar era més intens i el sòl es-
tava a una temperatura més baixa. A
l’hivern aixafaven la neu contra el
permagel, i feien que guanyés gruix.
“Hi ha entre dues i tres vegades més
CO2 al permagel que a totes les sel-
ves tropicals juntes –assegura
Church–. Només cal que es desfaci
perquè s’alliberi CO2 i metà. En el

Investigadors del Centre
de Regulació Genòmica
(CRG), a Barcelona, han
aconseguit reprogramar
cèl·lules de limfoma i leu-
cèmia perquè deixin de ser
malignes. Les cèl·lules re-
sultants mantenen la seva
condició benigna fins i tot
quan ja no estan sotmeses
al tractament, i, per tant,
es redueixen les possibli-
tats que es generin nous tu-
mors. Aquestes dues malal-
ties són dos tipus de càn-
cers de les cèl·lules de la
sang. Per ara, el seu tracta-
ment es basa en la quimio-
teràpia, la radioteràpia i
els anticossos amb els
quals es destrueixen les
cèl·lules cancerígenes.
“Ara sabem que les cèl·lu-
les de càncer humanes po-
den ser reprogramades
amb èxit i que, a més, la re-
programació disminueix
les possibilitats de repro-
duir el càncer”, diu Tho-
mas Graf, que és al capda-
vant de la recerca.

Reprogramen
cèl·lules
per curar
la leucèmia

I A MÉS...[ ]

La matèria fosca ocupa el
23% de l’Univers i jugaria
un important paper en les
regles que el regeixen, així
com en el seu origen. Però
tot i que resulta fonamen-
tal per als estudis i càlculs
que es fan sobre estrelles,
planetes i altres elements,
encara no s’ha pogut detec-
tar mai. Un detector ins-
tal·lat a l’Estació Espacial
Internacional, anomenat
Alpha Magnetic Spectro-
meter (AMS), ha obtingut
dades que mostren indicis
de la seva presència. S’ha
detectat un excés d’antima-
tèria. En concret, de posi-
trons, partícules d’antima-
tèria que són l’altra cara
dels electrons, fets de ma-
tèria. Quan electrons i posi-
trons es troben es desinte-
gren. Les normes físiques
diuen que hi ha d’haver una
quantitat estàndard de tots
dos. Un excés que trenqués
la proporció indicaria algu-
na cosa amagada de l’Uni-
vers visible.

La matèria
fosca continua
amagant-se
dels detectors

POLÈMICA
Si reapareguessin
animals extingits,
com canviarien el
paisatge? Si els
humans els hem fet
desaparèixer, ¿tenim
el deure moral de
recuperar-los?
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Hi ha una part del cervell
coneguda sobretot
perquè té un paper
clau en l’addicció a les
drogues, sobretot al

cànnabis: el sistema endocannabi-
noide. Ara un equip de científics de
la Universitat Pompeu Fabra que
han investigat àmpliament en
aquest àmbit han descobert que
també juga un paper important en
una malaltia que no té tractament: la
síndrome del cromosoma X fràgil,
una patologia hereditària que es tra-
dueix en una incapacitat intel·lectu-
al. Segons publiquen en un article a
Nature Medicine, han vist que inter-
venint sobre una proteïna concreta
s’aconsegueix bloquejar aquest sis-
tema i, per tant, pal·liar els diferents
graus de discapacitat intel·lectual
que pateixen els afectats, als quals
cal sumar el dèficit d’atenció, l’an-
goixa, comportaments autolesius i
convulsions en molts casos. Obren
camí, doncs, a trobar nous fàrmacs.

Aquesta malaltia hereditària
afecta més els homes que les dones,
que en poden ser portadores però
no manifestar-la. El seu nom, X frà-
gil, es refereix a una anomalia cro-
mosòmica estructural que es detec-
ta al braç llarg del cromosoma X.

Actualment hi ha alguns fàrmacs
per pal·liar-ne els símptomes que es
combinen amb teràpia. L’estímul de
l’entorn contribueix a millorar la si-
tuació del malalt.

Els ratolins es curen
Els investigadors han fet la seva re-
cerca amb ratolins que reproduei-
xen molts d’aquests símptomes.
Han vist que bloquejant els recep-
tors cannabinoides CB1 es norma-
litza el seu dèficit cognitiu, la falta
de sensibilitat davant estímuls do-
lorosos i la susceptibilitat a patir
crisis epilèptiques. Al mateix temps,
totes aquestes millores es traduei-
xen en altres canvis al cervell a ni-
vell bioquímic i que intervenen en la

En aquest retard mental sense tractament hi intervé una part del cervell també involucrada
en les addiccions. Si es bloqueja, s’aconsegueixen pal·liar els símptomes de la malaltia

✖ MÒNICA L. FERRADO

Troben una diana on apuntar
per tractar la síndrome X fràgil

maduresa de les espines dendríti-
ques de les neurones, que són les en-
carregades d’establir la sinapsi en-
tre elles i, per tant, de formar les
connexions necessàries per poder
aprendre i memoritzar. En definiti-
va, on es dóna l’aprenentatge, la me-
mòria i altres processos cognitius.

En el sistema endocannabinoide
hi intervé un segon receptor, el CB2.
Els investigadors també van blo-
quejar-lo. El resultat va ser l’elimi-
nació de l’angoixa.

Els bons resultats obren la porta
a assajos amb humans. Els investi-
gadors de la UPF proposen provar
nous fàrmacs que bloquegin l’acti-
vitat d’aquest sistema. De fet, Rafa-
el Maldonado, investigador de la
Unitat de Neurofarmacologia de la
UPF, al capdavant de la recerca que
ara publica Nature Medicine, apun-
ta que ja n’hi ha alguns que podrien
ser candidats. És el cas d’un medica-
ment per a l’obesitat. “Seria qüestió
de millorar-lo perquè té inconveni-
ents: ara per ara té efectes secunda-
ris”, explica Maldonado. De fet, en
un altre estudi anterior del mateix
equip ja es va vincular el sistema en-
docannabinoide amb l’obesitat.
S’ha vist que aquesta part del cervell
intervé tant en el metabolisme dels
greixos com en el desig de menjar.
En els seus estudis, l’equip de Mal-
donado ha treballat amb ratolins als
quals s’han bloquejat els receptors
CB2. Els van seguir mentre envelli-
en i van veure que no només acaba-
ven sent més resistents a la insuli-
na, sinó que també estaven més pro-
tegits contra l’obesitat.

Amb moltes funcions
El sistema endocanabinoide s’està
estudiant per tractar també altres
malalties. Se sap, entre altres co-
ses, que intervé en la sensació de
dolor. S’ha vist que el cànnabis té
la capacitat d’alterar aquest siste-
ma i que, en certes quantitats, té
efectes analgèsics. Per aquest mo-
tiu hi ha associacions de pacients
que defensen l’ús terapèutic
d’aquesta substància. Els investi-

gadors creuen que co-
neixent millor aquesta
zona del cervell es podri-
en sintetitzar fàrmacs
amb un extracte del càn-
nabis per evitar els efec-
tes secundaris de la dro-
ga. Aquesta part del cer-
vell també és clau per a
la depressió i participa
en funcions com el con-
trol de la memòria.e

HEREDITÀRIA
Aquesta malaltia
hereditària provoca
retard mental.
Afecta sobretot els
homes, un de cada
4.000. Hi ha dones
portadores que no
la manifesten.

ALEXANDER MITIUC / GETTY

SABIES QUE...

Igual que les empremtes dactilars, els badalls tam-
bé donen informació única sobre cada persona que
pot ser tan útil com una anàlisi de sang o genètica,
per exemple, a l’hora de triar un tractament ade-
quat per a cadascú, l’objectiu de la medicina per-
sonalitzada. Així ho indica un estudi realitzat per in-
vestigadors suïssos. Els investigadors van estudi-
ar els químics presents en l’aire expulsat per 11 per-
sones durant 11 dies. Hi havia força diferències que
els investigadors atribueixen a la dieta, la salut i els
productes químics a què s’està exposat.

La fruita fresca i les verdures porten
molts bacteris a la superfície i per ai-
xò cal rentar-les bé abans de
consumir-les. Fins aquí, res
de nou. Però encara que
sembli que fan nosa, en
realitat n’hi ha molts que
no causen malalties i
que, a més, han tingut un
paper molt important
perquè l’aliment tingui la
qualitat que té.

El tipus de microbis bons i la varietat de-
pèn del tipus de conreu, però hi ha

grups que comparteixen les
mateixes comunitats d’ha-

bitants microscòpics, in-
dica l’estudi publicat a
PLOS ONE. Als espinacs,
els tomàquets i les ma-
duixes hi ha els matei-
xos bacteris. Compartei-

xen inquilins les pomes,
els préssecs i el raïm.

ELS BADALLS TENEN UNA
IDENTITAT ÚNICA I INTRANSFERIBLE

CIÈNCIA DE CADA DIA
LA FRUITA NECESSITA ALGUNS BACTERIS

L’equip de Maldonado ha
estudiat els efectes del
cànnabis sobre altres parts
del cervell. Està demostrat
que altera la memòria, segons
un altre estudi que els
científics catalans van
publicar a Nature
Neuroscience. Afecta
l’hipocampus, la regió on hi ha
els circuits neuronals
necessaris per fer una sèrie
de tasques cognitives
relacionades amb la memòria.
“El cànnabis actua sobre unes
petites neurones, les
interneurones, que al mateix
temps intervenen en
l’activitat de les neurones
encarregades de recordar”,
explica Maldonado,

CÀNNABIS I MEMÒRIA
investigador de la Unitat de
Neurofarmacologia de la UPF.
De fet, les interneurones són
la primera baula del circuit
neuronal del record.
“S’encarreguen d’enviar el
neurotransmissor GABA, que
funciona com a inhibidor de
senyals. Aquesta inhibició és
necessària perquè la
memòria funcioni com cal”,
explica Maldonado.
En el cervell que no
consumeix cànnabis, aquest
neurotransmissor està en
equilibri amb un altre, el
glutamat, que és un
activador. Així, el procés
d’oblidar i recordar es
produeix de manera eficient i
sense problemes.
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ARA BALEARS
PALMA

Llançar un diari en paper i
online en la situació actu-
al només és possible si la
societat a la qual va adre-
çat s’hi sent part implica-

da. Per això, l’ARA Balears seria
senzillament impossible sense la
participació de la societat mallor-
quina. Perquè els mitjans de comu-
nicació d’avui necessiten més que
mai fer-se col·lectivament. I per ai-
xò calia fer l’esforç de demanar als
sectors econòmics, culturals,
col·lectius ciutadans i entitats com
ha de ser un diari avui i, sobretot, si
volien participar de l’aventura.

A principis de 2012, existia ja un
primer projecte embrionari que la
comunicadora Nila Crespí va fer ar-
ribar a l’ARA i després va compar-
tir amb d’altres professionals i em-
prenedors. En aquell moment, s’es-
tudiava únicament el suport digital.
Durant molts mesos, els impulsors
d’aquesta iniciativa han anat incor-
porant opinions, veus i mirades di-
ferents. S’han recorregut pobles i
ciutats fent preguntes tan simples
com difícils. Quin diari volem i po-
dem fer?

Més de 50 accionistes
El projecte ha estat sotmès a un in-
tens examen per garantir la seva vi-
abilitat social i econòmica, tenint en
compte les dificultats actuals. Vali-
dar la iniciativa era una necessitat,
i fer un mitjà col·lectivament no era
tan sols una declaració d’intencions.
Tant és així que més de 50 persones
han esdevingut accionistes de l’ARA
Balears. Petits i mitjans empresaris,
professionals, dinamitzadors ciuta-

dans, emprenedors i gent del món de
l’art i la cultura han fet ja la seva re-
serva d’accions. Procedència, sensi-
bilitat i visions diferents, entorn
d’un mateix repte: tirar endavant un
mitjà de comunicació modern, que
respongui a les demandes i necessi-
tats dels temps que corren.

D’aquesta manera, la majoria
del capital de la societat editora de

l’ARA Balears és de gent de les Illes
i encara s’espera que s’hi puguin
sumar més socis. És sense dubte
un dels aspectes més encisadors
de l’ARA Balears. Una experiència
inèdita, que uneix i suma tots els
actius possibles. D’una banda, l’ex-
periència imprescindible dels 16
anys del Diari de Balears. De l’al-
tra, la iniciativa d’un col·lectiu im-

pulsor que ha enriquit la idea amb
la participació de moltes persones
i, finalment, la solvència i visió del
diari ARA.

Les empreses editores del diari
ARA i del Diari de Balears, així com
els impulsors mallorquins, han ar-
ribat a un acord perquè el nou ARA
Balears el substitueixi com a diari
de referència en llengua catalana a
les Illes.

El Diari de Balears es publicarà
fins al dia 22 de maig amb el diari
ARA encartat, i serà a partir del 23
de maig quan la nova publicació,
l’ARA Balears, sortirà al carrer. Avui
comença una intensa campanya de
promoció per tal d’aconseguir nous
subscriptors, amb ofertes a preus
molt atractius.

Xarxa pel territori
La vocació plural i diversa de l’ARA
Balears també es posa de manifest
en la seva estratègia d’implantació
al territori. Sota el nom d’ambaixa-
dors, un nombrós grup de persones
còmplices del projecte es posarà a
fer feina per tal de posar cara i ulls
al diari a cada poble i ciutat. La se-
va participació serà fonamental
per a l’èxit de la iniciativa. Seran els
referents de l’ARA Balears als seus
àmbits, escoltaran propostes, s’en-
carregaran de la captació de subs-
criptors i de la difusió de totes les
iniciatives.

L’ARA Balears és el resultat d’un
llarg procés d’una comunitat de
persones que vol aprendre, que vol
saber, i que es declara comprome-
sa amb el país de demà. Assistim,
possiblement, al naixement del
projecte col·lectiu més il·lusionant
dels temps convulsos que ens ha
tocat viure.e

Un projecte
illenc i col·lectiu

La majoria dels accionistes són petits i mitjans
empresaris i professionals mallorquins

L’ARA Balears és possible gràcies a la participació dels ciutadans. Els nous mitjans neixen amb el suport i la implicació directa de la seva comunitat. ENRIQUE CALVO

Ara és el moment de canviar les coses!

Sovint ens queixam. Ens queixam dels
governs, dels polítics, dels bancs, de
les grans empreses, de la manca de

sensibilitat cap a la nostra llengua i cultu-
ra, de l’abús econòmic de l’Estat a la nos-
tra autonomia… Ens queixam que les co-
ses no van com ens agradaria. Iniciam un
projecte nou, engrescador, que vol anar
més lluny d’un simple mitjà de comunica-
ció. Volem que sigui un dinamitzador so-
cial capaç de sumar voluntats de tots
aquells que treballam d’una manera o una

altra pel nostre petit país. No són mo-
ments fàcils per a ningú i, precisament
per això, necessitam ser molts els qui ens
impliquem en el projecte. Hem fet un pro-
jecte molt participatiu, on tothom hi ten-
gui cabuda. Pots ser-ne accionista a partir
de 1.500 euros i també pots fer-te’n subs-
criptor amb alguna de les dife-
rents modalitats. Ara és el
moment de fer alguna cosa
per canviar les coses! T’hi
apuntes?

ANTONI PONS
EMPRESARI I IMPULSOR ARA BALEARS

EL BITLLET

Societat
El principal
soci editor
de l’empresa
és el
diari ARA

ARA Balears Els inversors



Puntals del nou diari
L’OPINIÓ

Cristina Ros

Sebastià Alzamora

Marisa Goñi

Joan Miquel Oliver

Climent Picornell
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Toni Gomila

L’anàlisi i l’opinió seran un
dels fonaments de l’ARA
Balears i per això s’està
formant un equip de
col·laboradors que apor-

taran noves mirades sobre el nostre en-
torn des de visions i perspectives dife-
rents. L’equip encara no està tancat per-
què aquest és un diari en construcció, pe-
rò ja es poden avançar algunes de les
firmes principals que formaran part del
projecte. Així, comptarem amb articles
de periodistes de prestigi com Marisa Go-
ñi i Cristina Ros, de columnes d’artistes
escriptors com l’actor Toni Gomila i el
músic Joan Miquel Oliver, de la visió ex-
perimentada del geògraf, escriptor i pen-
sador Climent Picornell i de la col·labora-
ció extra només per a Balears de l’escrip-
tor Sebastià Alzamora, un dels puntals de
l’ARA que, naturalment, mantendrà la
seva columna diària en les dues edicions.

Aquesta llista inicial s’anirà comple-
tant al llarg de les properes setmanes –ho
anirem revelant a la web www.arabale-
ars.cat– i se sumarà a l’ampli ventall d’ar-
ticulistes que han fet de l’ARA un mitjà
de referència. Així, s’hi podran seguir
trobant els articles de les ànimes del di-
ari que de manera constant i periòdica
van analitzant el que passa, com Carles
Capdevila , Mònica Terribas, Ignasi Ara-
gay i David Miró. És el cas també dels ar-
ticles que no es deixaran perdre de To-
ni Soler, Josep Ramoneda, Albert Om,
Antoni Bassas, Xavier Bosch, Bru Rovi-
ra, Llibert Ferri i Empar Moliner. A la
secció de Debat, a més d’articles sobre
la realitat balear de nous col·laboradors
i de part dels que ja ho eren amb el Dia-
ri de Balears que el lector podrà anar re-
trobant i gaudint dia a dia, es manten-
drà la presència de firmes de prestigi del
diari ARA com els economistes Joan Ma-
jó, Miquel Puig, Vicenç Navarro o Xavier
Roig; els escriptors Ferran Torrent, Pe-
re Antoni Pons o Narcís Comadira; peda-
gogs com Gregorio Luri; analistes com
Núria Bosch o Vicenç Villatoro, i un llarg
etcètera de noms que ajudaran a mostrar
les diferents visions sobre la realitat que
ens envolta.

A la força de totes aquestes firmes s’hi
sumen els articulistes de The New York
Times que també de manera continua-
da s’ofereixen en català dins l’ARA. És el
cas del Nobel Paul Kurgman, de l’in-
tel·lectual Noam Chomski i de l’escrip-
tor Umberto Eco. Un equip de primera
per estar oberts al món que ve.


