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Interrogant 3  ~  La Maria de Calaf pregunta...
Per què el color groc està associat a la mala sort en el 
món del teatre?

L’Antoni de Cambrils respon...
La història explica que el dramaturg i actor francès Molière va 
morir a dalt d’un escenari, sobtadament, vestit de color groc. És 
per això que s’associa aquest color a la mala sort, almenys en el 
món del teatre. Estudis més recents indiquen que potser no va 
morir al teatre, sinó que va ser allí on va tenir un atac, amb una 
bata groga. Hores més tard, degué morir a casa seva per culpa 
d’aquesta afecció.

Interrogant 4  ~  L’Ana pregunta...
com em puc catalanitzar el nom?

El Fede respon...
El procediment habitual en aquests casos és, simplement, anar 
al Registre Civil amb el llibre de família i el DNI i sol·licitar o 
bé la catalanització de l’escriptura o bé el canvi de nom. Per 
saber quina és la versió catalana del nom de cadascú i no caure 
en un error, el millor que es pot fer és consultar-ho a l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Interrogant 5  ~  La Daniela pregunta...
Per què a la majoria de cementiris hi trobem xiprers?

Un ignorant respon...
El xiprer és un arbre bíblic que simbolitza la benvinguda als 
morts que hi són enterrats i que entren en l’altra vida després de 
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la mort. A l’antiga Grècia era l’arbre d’Hades, el déu de la mort, 
perquè un cop talat l’arrel ja no fa brots nous. Els romans posa-
ven una branca de xiprer a la porta quan es moria algú, com a 
senyal fúnebre.

Interrogant 6  ~  La Mireia pregunta...
Quin és l’origen de la pasteurització?

L’Eulàlia i altres ignorants responen...
La pasteurització va néixer de la mà del químic francès Louis 
Pasteur, el creador d’aquest procés que avui encara duu el seu 
nom. El 1864 Napoleó III va encarregar a Louis Pasteur que 
investigués per què el vi i la cervesa es tornaven agres amb el pas 
del temps, cosa que causava grans pèrdues econòmiques als em-
presaris francesos.

Interrogant 7  ~  La Jordina pregunta...
Qui va crear els mossos d’Esquadra?

El Valentí respon...
Felip V va ser el creador dels Mossos d’Esquadra i ho va fer per 
controlar i aplicar els decrets de Nova Planta. Malgrat això, du-
rant la guerra civil, el cos dels Mossos es va posicionar a favor de 
la República i de Catalunya. Diguem que al rei, tal com es diu 
en castellà, li va sortir «el tiro por la culata».






