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Einstein va deixar de posar-se 
mitjons quan es va adonar que 
podia explicar l’univers, però era 
incapaç d’esbrinar per què els 
mitjons desapareixen a la renta-
dora. Anys després un dels grans 
enigmes de la humanitat conti-
nua sense resoldre’s. Potser per 
això els joves no en porten enca-
ra que faci fred. Així s’estalvien 
l’experiència traumàtica de veure 
com se’ls cruspeix la rentadora 
omnívora i els envia a la dimen-
sió desconeguda. Curiosament 
sempre desapareixen en solitari, 
mai en parella. 

És un fenomen tan inexpli-
cable que s’ha instituït, el 9 de 
maig, el Dia Internacional del 
Mitjó Perdut i per les xarxes soci-
als funciona la iniciativa “Apadri-
na un mitjó”. Segur que qualsevol 
integrant d’En Comú Podem està 
parlant setmanes seguides, sense 
dir res, de mitjons desapareguts, 
però de vegades és millor que 
es perdin. Així ens estalviaríem 
imatges com les d’Esperanza 
Aguirre fa anys quan, després de 
sobreviure a un atemptat a Bom-
bay, va arribar a la roda de prem-
sa amb sandàlies i mitjons. Tan 
anglòfila ella, es va posar l’uni-
forme oficial dels britànics a Be-
nidorm, demostrant amb aquest 
gest la seva admiració pel Regne 
Unit i per Margaret Thatcher. Era 
aquella primera ministra que ad-
vertia els treballadors dient-los 
que “si vostè estalvia per la seva 
pensió en un mitjó és possible 
que nacionalitzem els mitjons”. 
Posteriorment i esperonada pel 
ressò de la seva acció, l’Esperanza 
es va posar mitjons amb la ban-
dera espanyola per jugar a golf, 
probablement perquè és l’única 
manera que ha trobat de tenir 

aquell país als seus peus.
La moda és això que ahir ens 

semblava ridícul i que avui ens 
sembla ideal. Les sandàlies amb 
mitjons han arribat per que-
dar-se, així com portar sabates 
sense, encara que estiguem a deu 
sota zero. I ara que han desco-
bert el significat de l’Aserejé de 
Las Ketchup ja va sent hora que 
el cantant francès Vianney con-
fessi que cada cop que canta amb 
sabates (i sense mitjons) allò de 
“Mais t’es pas là, mais t’es où?” 
no es refereix a un amor absent, 
sinó a un mitjó perdut a la ren-
tadora. Perquè sempre és millor 
escoltar Vianney que no pas llegir 
a la revista Mental Floss que això 
dels mitjons és el resultat d’un 
esbiaix cognitiu, cosa tan difícil 
d’entendre com la llista del PSC 
a les eleccions catalanes del 21 de 
desembre. 

Sort que l’Institut de Ciència 
de Whirlpool, que és un fabricant 
de rentadores, explica que, en les 
de càrrega frontal, els mitjons so-
len quedar atrapats sota el suro i, 
en les de càrrega superior, es po-
den colar pel petit espai que que-
da entre els tambors interiors i 
exteriors. I no vaig més enllà amb 
això dels tambors, ja que encara 
estic intentant saber per què a la 
pantalla de l’iPhone X els negres 
ho són tant. Si descarregues una 
foto d’Obama et surt una etique-
ta d’Anís del Mono. I si descarre-
gues una imatge de l’esmentada 
etiqueta t’apareix Iniesta. 

Tota una novetat. Igual que 
quan he trobat un mitjó. He 
obert la finestra i l’he ensenyat 
als veïns tal com Rafiki mostrava 
Simba a El rei lleó. Quan en sacse-
jar la funda nòrdica surt un mitjó, 
és que ha arribat l’hivern.

A principis d’estiu, el 27 de juny, 
Greenpeace va publicar una pri-
mera classificació dels aparells 
electrònics de gran consum (te-
lèfons, tauletes i ordinadors por-
tàtils) en funció de la possibilitat 
de ser reparats, o de la seva cadu-
citat prematura. 

Aquest estudi situa al final de 
la llista, és a dir, al lloc dels pit-
jors, Samsung, Microsoft i Apple. 

L’organització no governa-
mental ha analitzat quaranta-
quatre productes dels més ve-
nuts entre el 2015 i el 2017 i els 
ha atorgat una nota de l’1 al 10 
basant-se en diversos criteris. 

Són criteris amb els quals tots 
els que som usuaris d’aquests 
aparells hem ensopegat alguna 
vegada: la facilitat o dificultat de 
canviar la bateria o la pantalla, la 
disponibilitat de peces de recan-
vi o de manuals de reparació o la 
necessitat –o no– d’eines especi-
als per a reparar-los. 

Gary Cook, especialista de 
high-tech a Greenpeace, afirma 
que “Apple, Samsung i Microsoft 
conceben productes amb la vo-
luntat que siguin cada cop més 
difícils de reparar pels usuaris.”

Quan vaig llegir això em va 
semblar que Greenpeace entra-
va en l’àmbit d’actuació de les 
associacions en defensa dels 
consumidors sortint del seu 
marc habitual de defensora del 
medi ambient. Però l’informe 
de Greenpeace assenyala el pro-
blema que representa pel medi 
ambient aquesta ràpida cadu-
citat dels aparells electrònics: 
escurçar la durada dels aparells 
contribueix automàticament a 
augmentar l’estoc de les deixalles 

electròniques. 
Segons Le Monde, un informe 

publicat el 2015 per la Universi-
tat de les Nacions Unides situa-
va en 41,8 milions de tones les 
deixalles electròniques i s’estima 
que l’any 2017 es podrien situar 
en 47,8 milions de tones. 

El coordinador de l’estudi de 
Greenpeace, Robin Perkins, de-
nuncia així aquesta obsolescèn-
cia programada: “La tendència 
és concebre productes cada cop 
menys susceptibles de ser repa-

rats, cada cop més d’usar i llen-
çar, per augmentar les vendes 
actualitzant constantment els 
models. Comprar un nou telèfon 
és sovint menys car que no pas 
fer-lo reparar.”

A França, ara fa dos anys, 
es va aprovar una llei sobre la 
transició energètica que va es-
tablir el delicte d’obsolescència 
programada, és a dir, la delibe-
rada reducció del temps de vida 
d’un producte per accelerar-ne la 
substitució. 

També a França s’ha creat 
una associació –Halte à l’obso-

lescence programée– que tenia el 
suport del govern socialista i ha 
rebut ara el suport del nou mi-
nistre Nicolas Hulot. 

A Estrasbourg el Parlament 
Europeu ha encarat la qüestió. El 
9 de juny la comissió del mercat 
interior i de la protecció dels con-
sumidors va adoptar un informe 
de Pascal Durand, eurodiputat 
francès del grup dels Verds/ALE, 
sobre els avantatges que com-
porta per als consumidors i tam-
bé per a les empreses una durada 
més raonable dels productes. 

El 4 de juliol el Parlament Eu-
ropeu, en base a l’informe Du-
rand, va adoptar una resolució 
perquè s’aprovin criteris de resis-
tència mínima i de reparabilitat 
i evolutivitat dels productes des 
del mateix moment de concep-
ció. 

Els diputats europeus volen 
que en els embalatges hi figuri 
el caràcter reparable del produc-
te. També proposen demanar als 
fabricants que desenvolupin la 
tecnologia de les bateries perquè 
la seva durada vagi en paral·lel a 
la que s’estima raonable pel pro-
ducte adquirit. 

Es tracta de definir la “durada 
d’utilització raonable”.

De ben segur, els productes 
que cal llençar ràpidament conti-
nuen sent majoria entre els que 
es distribueixen en el comerç. 

Tanmateix sembla que una 
petita revolució, econòmica i ciu-
tadana, comença a moure’s per 
a reconciliar la durabilitat amb 
l’economia. I ho hem d’aplaudir.

Cada dia és més evident que 
els països prosperen si les insti-
tucions treballen per a tothom.

Estrasburg vol que 
el caràcter reparable 
del prod c e fig ri 
als embalatges
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