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Benvinguts a una fantàstica aventura: la
de quatre nens de Súria que viatjaran en el
temps i descobriran tots els secrets de la sal
i la potassa. Voleu saber-ne més, d’aquesta
història? Doncs coneguem-ne els seus
protagonistes!

Un és l’ Arnau, que
es passa mig dia
llegint i l’altre mig
demostrant tot el que
sap. És per això que
molt sovint repeteix
aquesta frase:
«No sé on ho he llegit, però…».

Després hi ha la Núria, una nena que
es deleix per dues coses: anar
de compres i fullejar revistes de
moda. La seva frase preferida és:
«No sabeu com m’agradaria anar de botigues!».
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L’altre protagonista és la Coaner, una xicota
a la que li agrada molt escriure el seu bloc i
anar amb bicicleta. La seva frase preferida
és: «Això ho he d’escriure al meu bloc!».

I, finalment, hi ha en Martí, un amant de l’esport
que juga a futbol i a bàsquet. També és un
apassionat dels cotxes: ja està rumiant quin tindrà
quan sigui gran! I si alguna cosa l’impressiona, diu:
«Això ni en Pau Gasol!».

Tots quatre tenen onze anys, i estan a punt de viure un
viatge fabulós... i una experiència única!

És un matí de mitjans d’agost, fa un sol espaterrant i els quatre amics estan estirats a la
gespa, sense saber ben bé què fer. Les vacances són genials, sí, però la veritat és que avui
estan una mica avorrits... Cap d’ells no gosaria dir-ho en veu alta, però fins i tot comencen a
enyorar l’escola. El que no saben és que ben aviat viuran una gran aventura... que no en tindrà
res, d’avorrida!
De sobte, com si sortís del no res, veuen un senyor que se’ls acosta. Té els cabells grisos i
porta ulleres, i va vestit amb una bata blanca, com les que porten els metges o els científics.
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El senyor empeny un aparell ben curiós: sembla un carro dels que es fan servir per anar a
comprar, però és més gran i té una mena d’ombrel·la incorporada. Els quatre amics es miren
arrufant el nas: quin senyor tan estrafolari! Què hi deu fer, a Súria?
–Quin home més estrany! –exclama la Núria.
–Anem a veure’l, vinga! –proposa la Coaner, que és molt atrevida.
–I si és perillós? –pregunta l’Arnau per posar una mica de seny.
–En Pau Gasol sí que n’és, de perillós! Aquest home no fa gens de por –respon el Martí,
del tot convençut.

–Hola, nois, bon dia –diu el senyor–. Sóc l’Onofre, però tothom em diu Savi
Potassi. Durant molts anys vaig treballar a les mines de Súria, de les que s’extreu
la sal i la potassa. Però no en sabia gens d’aquests minerals! Ara que m’he jubilat
els estudio a fons, i per això em diuen Potassi.
Els quatre amics coneixen molt bé les mines, perquè tots tenen algun familiar o
amic que hi treballa.
–Perdoni, senyor Potassi –fa la Coaner–, què és aquesta mena de carro que
porta?
En Potassi se’ls mira amb un posat misteriós i respon:
–Us diré què és, però m’haureu de guardar el secret… Sembla un carro per
comprar, oi? Doncs no ho és. És una màquina per viatjar en el temps! Amb aquest
carro puc fer salts en el temps i conèixer de primera mà la història de la sal i la
potassa. Voleu provar-ho?
I els quatre amics diuen que sí sense pensar-s’ho dues vegades.
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Quan són tots dins del carro, en Potassi posa la màquina en marxa. I comencen
a volar! Van cada cop més de pressa, tant que la Núria pensa que se li desfarà
completament el pentinat. Estan a punt de xocar contra un arbre, però en l’últim
instant, en Potassi mou una palanca i... PLAF! Es produeix una explosió, i els
quatre amics tanquen els ulls, encegats. Quan els obren, tot és ple de fum. Molt a
poc a poc, tornen a veure-hi. Estan volant a molta distància de la terra.
–Ostres! Aquí dalt no hi arriba, en Pau Gasol! –exclama en Martí.
En Potassi, cofoi, els diu:
–Mireu, allò d’allà baix és Súria… La Súria de fa quaranta milions d’anys! Hem
retrocedit fins a l’època en què es van formar la sal i la potassa que avui extraiem
de les mines de Súria.
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L’Arnau, que com de costum sap moltes coses, els explica:
–Sabíeu que els Pirineus encara no s’han format, en aquest moment? Per això l’aigua
del mar Cantàbric inunda la zona de Súria. Però com que la Terra es mou, un dels seus
moviments fa que el mar quedi aïllat, just a la zona de Súria. Es forma un llac d’aigua
salada, que a poc a poc es va evaporant. Quan l’aigua s’evapora, a la terra hi queda la sal.
Passat un temps, els moviments de la Terra fan que l’aigua salada del Cantàbric entri un
altre cop a Súria. Es torna a formar un llac, que després s’evapora i forma una nova capa de
sal. I així moltes vegades.

–Ah, sí? –li pregunta en Martí, desconfiat–. I per què la sal és a sota
de les muntanyes?
En Potassi respon:
–Els moviments de la Terra van tancar per sempre l’obertura del mar,
i es van crear les muntanyes, com la de Súria o els Pirineus. Les capes
de sal van quedar enterrades a molta profunditat sota terra!
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Això de viatjar en una màquina del temps no és fàcil: es mou a gran velocitat i
vola a molta alçada. La Núria no es troba gens bé.
–Que ens hi estarem gaire estona més, aquí dalt? –pregunta–. Estic una mica
marejada…
–No et preocupis, Núria. El meu carro és molt segur –diu en Potassi, convençut.
Però els nois no ho tenen tan clar, i es miren amb cara de preocupació. De sobte,
criden tots alhora:
–Volem baixar, Savi Potassi!
I en Potassi torna a moure la palanca, provocant una nova explosió i aixecant una
altra fumarada.
Quan aterren, es troben amb un paisatge molt familiar: Súria. Però és una Súria
molt diferent: hi ha menys cases, i les persones que veuen semblen més pobres. Els
quatre nens baixen del carro, i corren a amagar-se darrera uns matolls per poder
observar atentament tot el que els envolta.
–Jo sempre m’amago, perquè no vull que ningú m’acusi de bruixot –explica el savi.
–I per què l’haurien de prendre per un bruixot? –pregunta la Coaner.
–Estem al segle XIII –diu en Potassi–, i la gent creu que hi ha bruixots.
–Sí, i els bruixots no tenen bona fama –apunta l’Arnau–. És molt diferent de
l’època en què vivim nosaltres.
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–I tant, que és diferent! Segur que al segle XIII no hi ha botigues…
–observa la Núria.
–Efectivament, no n’hi ha –diu en Potassi–. Ara, a Catalunya governa
el rei Pere II, a qui anomenen el Gran. Però no és per veure el rei que
us he portat fins aquí. Vull comprovar una cosa.
En Potassi els dóna uns vestits de l’època perquè passin
desapercebuts, i els quatre amics se’ls posen al damunt dels seus.
Encara que no saben què és el que vol comprovar en Potassi, estan
disposats a ajudar-lo tant com puguin. A aquestes alçades, confien
plenament en ell.
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Vestits amb les indumentàries del segle XIII, els nostres viatgers se’n
van a fer un tomb pels carrers estrets de Súria. Es tapen el nas amb
els dits i es miren: quina olor més extranya! Tot i que en Potassi els ha
demanat que no diguin res, l’Arnau xiuxiueja a la Coaner:
–Escolta... Parlen un català de fa gairebé mil anys!
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Estan al mercat, un lloc sorollós on la barreja d’olors encara és més
forta. Les fruites, verdures i hortalisses que s’hi venen no resulten gaire
apetitoses... més aviat fan angúnia! També hi ha animals: cabres, porcs,
vaques... Un grup de persones fa malabarismes, i en un racó hi ha una
dona que ven collarets de fusta.
En Martí, la Coaner, l’Arnau i la Núria es miren, sorpresos i admirats.
En Potassi els pica l’ull per recordar-los que no poden dir res. No han de
cridar l’atenció! Tots cinc observen com un home s’acosta a la parada
de les gallines i n’escull una. I... sabeu com la paga? Doncs amb sal!!

–Això és el que volia veure: fan servir la sal com a moneda de canvi! –exclama en Potassi.
–Per què fan servir la sal en comptes de monedes? –pregunta la Coaner.
En Potassi respon:
–En aquest moment, la sal té un gran valor, perquè les mines encara no existeixen i és molt
difícil aconseguir-ne. A més, la sal és molt important. Algú de vosaltres sap per què serveix?
–Per posar-la a l’amanida –diu la Núria.
–I a la carn, i al peix… A tot el que s’hagi de cuinar! –afegeix en Martí.
–Molt bé. Però, per què més serveix? –insisteix en Potassi.
L’Arnau, que fa estona que sap la resposta, se’ls mira un per un i, tot cofoi, explica:
–Serveix per conservar els aliments. Encara no s’ha inventat la nevera. La sal és fonamental
per conservar la carn o el peix.
–Exacte! –fa en Potassi, satisfet.
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Ara que han comprovat el que volien, tornen cap al carro d’en Potassi. La Núria està
cansada d’anar amunt i avall amb aquella roba tan lletja.
–No sé si m’agrada gaire, això de viatjar en el temps –exclama–. Però el que no m’agrada
gens és la moda del passat!!
En Potassi riu, i d’algun lloc fa sortir uns vestits preciosos de prínceps i princeses, tot dient:
–Crec que això t’agradarà més, oi que sí? Apa, nois, canvi de roba!
Els nens es posen els vestits i riuen en veure’s els uns als altres:
quina fila que fan amb aquelles disfresses!

Pugen a la màquina del temps i en Potassi la posa en marxa.
Un altre cop volen, hi ha una explosió i molt de fum. Quan
s’acaba el viatge, els nois miren al seu voltant i pensen que no
s’han mogut d’allà on eren.
–Estem al mateix lloc… –observa en Martí, tot i que de seguida
afegeix–: Però sembla que hi ha més cases…
–I la gent va vestida diferent. Com nosaltres! –diu la Núria–.
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En Potassi i els nens segueixen el pastor, que camina cap al centre del poble amb un grapat
de sal. Procuren que l’home no els vegi, i caminen a certa distància d’ell, mirant-ho tot
amb molta curiositat.

ingut a
–Ni parlar-ne, Núria! Hem vingut
u-me!
veure una altra cosa. Seguiu-me!
pou salí,
salí,
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El pastor els dóna una sal d
dee ccolor
de les maneres.
El pastor es mira la sal i diu en veu alta:
–Portaré aquesta sal al farmacèutic! És un home llest i sabrà per què les vaques no se
la volen menjar.
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Com que el farmacèutic trigarà uns dies a saber què és exactament aquella sal rogenca,
els cinc viatgers decideixen fer un altre salt en el temps. D’aquesta manera, tornen a
Súria just al moment en què el pastor va a buscar el resultat de l’anàlisi de la seva sal.

–Què ha descobert, senyor Perellada? –pregunta el pastor al farmacèutic.
–Doncs miri, fa uns anys, a Alemanya, es va descobrir un mineral nou que es diu potassa
i que és un fertilitzant natural de les plantes.. Té un gust amarg i salat. Per això les teves
vaques no es volen menjar aquesta sal: perquè és potassa. Però encara que les vaques no la
vulguin, t’asseguro que serveix per a moltes coses!
–I per què li diuen potassa? És un nom ben estrany! –exclama el pastor.
–És que primer es va trobar potassa cremant fusta en una mena de pot, a les cendres, en un
pot de cendres –explica el farmacèutic–, el seu nom ve de l’anglès, potash: de pot, que vol
dir això, pot, i d’ash, que vol dir cendra. Després es va descobrir que podia ser un mineral.

En Potassi es gira cap als nois i els diu, emocionat:
–Us n’adoneu? Acaben de descobrir la potassa a Súria! És el segon lloc d’Europa i del
món on es descobreix! Només n’havien trobat a Alemanya!
En Potassi està tan content que ha parlat massa fort, i el farmacèutic s’ha fixat en
aquells estranys. El pitjor és que els confon amb lladres i els comença a perseguir! Els cinc
viatgers fugen corrents, i ben aviat els persegueix mig poble. Per sort, arriben just a temps
al carro d’en Potassi. Salten a dins i... en marxa!
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Ara estan en una mena d’ascensor.
–Vinga, poseu-vos la vostra roba, nois –diu en Potassi.
–On som? –pregunta la Coaner, encuriosida.
–Mireu allà dalt –li respon en Potassi, misteriós.
L’ascensor és fosc, però si miren a dalt poden veure un foradet per on entra la llum del sol.
–Estem baixant fins al punt més profund de Catalunya! –diu el savi.
–Ostres! Un viatge al centre de la Terra! –exclama l’Arnau.
–I què hi anem a buscar, tan avall? –pregunta en Martí.
–Sal! –diu l’Arnau.
–I potassa! –afegeixen la Núria,
la Coaner i el Martí a la
vegada.
–Exactament! –diu en
Potassi.
Quan surten de
l’ascensor, els nens
es queden ben
sorpresos: han
arribat a una sala
molt gran i ben
il·luminada. És
plena de cotxes i camions, que estan protegits amb unes malles metàl·liques.
–Estem al futur, oi, Potassi? –pregunta l’Arnau.
–No! –diu el savi–. Això és el present!
Els nois es queden bocabadats: realment sembla el futur.
–I ara –diu en Potassi– ens reunirem amb una de les enginyeres d’Iberpotash, l’empresa
que explota les mines. Una empresa supermoderna!
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–Mireu, ja ve la Clara, la nostra guia –diu en Potassi assenyalant una noia
que s’acosta cap a ells.
–Jo la conec! –exclama la Coaner–. És la meva cosina!
–Hola, cosineta! Hola, nois! –els saluda la Clara–. Com estàs, Potassi?
En Potassi li explica que ha vingut amb els nois perquè aprenguin coses sobre
la sal i la potassa.
–Perfecte! –diu la Clara–. Si em seguiu, us ensenyaré algunes coses interessants.

La Clara els convida a pujar a un cotxe,
però la Núria no està del tot tranquil·la:
–Aquestes reixes que poseu als cotxes i als camions són per si hi
ha despreniments?
–Són les normes, Núria. S’ha de garantir la seguretat. Però no pateixis.
Paraula de Clara! –respon la cosina de la Coaner, amb un gran somriure.
El cotxe es posa en marxa i avancen per la gran sala. Travessen dues portes
enormes. Els nois miren al seu voltant amb uns ulls com taronges: màquines
excavadores altíssimes, miners amb cascos que fan llum... Realment, tot és
molt modern!
–Sabíeu que a la mina tenim més de quaranta quilòmetres de galeries? –els
pregunta la Clara–. I no són gens estretes, no. Totes són prou amples perquè
s’hi pugui treballar a gust.
Els quatre amics tenen un munt de preguntes per a la Clara, i les fan
totes alhora.
–Com s’obren les galeries? –diu l’Arnau.
–I com són les excavadores? –fa en Martí.
–I qui organitza tota aquesta feina? –pregunta la Coaner.
–Hi ha alguna botiga, encara que sigui petita?
En Potassi i la Clara riuen, i el savi diu:
–A poc a poc! La paciència és la mare de la ciència. Ara anirem al taller, oi,
Clara?
–Ostres! Al taller és on treballa el meu pare: és mecànic! –exclama en Martí.
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Arriben a una galeria plena de vehicles a mig
muntar. Els nois, la Clara i en Potassi baixen del cotxe, i en
Martí surt corrents a saludar el seu pare.
–Però... Què hi fas aquí, Martí?
En Martí es mira de cua d’ull en Potassi, després mira el seu pare i diu amb
aire innocent:
–Doncs estic visitant la mina amb uns amics.
–No ho sabia, que vindries –diu el seu pare–. Però em sembla molt bé. Voleu saber
com funcionen les màquines excavadores, nois?
I tots responen:
–Sí!!!
–Com que no podem baixar els camions ni les pales ni els minadors fins aquí
a baix, perquè són massa grans i no caben pels túnels, el que fem és portar
les peces i muntar-les aquí. I també reparem qualsevol màquina en cas
d’avaria, és clar. Però ben aviat això ja no serà necessari perquè estem
construint un túnel enorme de cinc quilòmetres que anirà de la superfície fins
aquí mateix i les màquines ja no s’hauran de desmuntar i muntar. Podrem arribar
aquí en cotxe!
–Però, com funcionen les màquines excavadores? –pregunta en Martí, que està
molt interessat en la feina del seu pare.
–Aquestes màquines tenen unes punxes molt dures. Les veieu? Serveixen per
rascar el mineral de la mina. Són com unes ungles gegantines! En diem minadors.
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S’acomiaden del pare d’en Martí i se’n van, en cotxe, fins a una sala completament buida.
-Per què no hi ha ningú, aquí? –pregunta l’Arnau.
I la Clara respon:
–És que encara no hem fet les marques. Els enginyers senyalem els punts on s’ha d’excavar, i
els operaris no poden començar la seva feina fins que nosaltres no hem fet les marques.
En Potassi els mostra, a la paret, unes capes de color blanc i unes altres de color rosa.
–Veieu? Això d’aquí són les estries. Fixeu-vos-hi: la franja de color blanc és la sal, i la de color
rosa, la potassa. Us recordeu de la primera parada que hem fet?
Responen tots alhora:
–Sí!
I en Potassi diu:
–Doncs aquest és el resultat de les capes que s’anaven superposant.
Els nens es miren, admirats. Quines coses que passen, a la Terra!
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La Clara els explica que els indrets on s’acumulen els minerals es diuen jaciments, i
que són a molta profunditat sota terra. Per arribar-hi s’ha d’excavar un pou, i després
les galeries, que són uns túnels que van per aquí i per allà, com les branques d’un arbre.
D’aquesta manera, es pot extreure tota la potassa del jaciment.
–Les galeries són com un arbre gegant –diu en Potassi–. N’hi ha quilòmetres i
quilòmetres, i formen un laberint. I cada any se n’obren més.
Els nens estan
realment
impressionats.
–I cadascuna
de les màquines,
el minador, pot
extreure quatre mil
quilos de mineral...
cada minut! –els
explica el savi.
–Ni en Pau Gasol,
tu! –exclama en
Martí–. Però com ho
feu, per no perdreus?
La Clara els diu que
tot està senyalitzat, i
fa una marca a la paret perquè els miners segueixin excavant.

Ara, la Clara, en Potassi i els quatre amics es dirigeixen al centre de control. Avancen
en cotxe per les llargues galeries fins que arriben a una sala plena d’ordinadors.
–Per què serveixen, tots aquests ordinadors? –pregunta l’Arnau.
–Per comunicar-se amb l’exterior –respon la Clara–, a través d’internet. Els utilitzem per
demanar recanvis per els miners, per exemple.
–Això ho he d’escriure al meu bloc! –exclama la Coaner.
I la Clara li diu que també pot escriure que els ordinadors controlen tota la mina:
–Gràcies als ordinadors podem saber si els minadors tenen l’aigua necessària. L’aigua
és fonamental; seria un desastre que els motors s’escalfessin més del compte!
–No m’estranya! –diu la Núria–. Amb la calor que fa aquí, a mi també em sembla que
l’aigua és fonamental!
En Potassi somriu i pensa: “Quina una, aquesta Núria!”.
–No et preocupis, Núria, que de seguida sortirem d’aquí –diu la Clara–. Però abans us
vull ensenyar les galeries que estan a més profunditat.
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De sobte, en Martí fa un crit:
–Mireu això!
I tots veuen com un camió volca la seva càrrega per un forat. La Clara els explica que una
cinta transportadora que hi ha a sota portarà tota la sal i la potassa fins al pou, i que allà un
muntacàrregues ho pujarà fins a la superfície.

A mesura que avancen cap a les galeries més profundes, cada cop fa més calor.
La Núria es queixa:
–Estic suant moltíssim!
La Clara els diu que a les galeries de sal hi ha la cinta transportadora, que porta
el mineral fins a l’exterior.
–És com un tren en miniatura, oi? –diu la Coaner.
La seva cosina somriu, i els explica que per anar a la zona on hi ha potassa hauran
de pujar més amunt.
La Núria té una mica de por, i li pregunta a la Clara si hi ha algun perill.
–No, pots estar tranquil·la. Ho tenim tot perfectament
ctament controlat.
Ara, la Núria està d’allò més contenta: tornen a la superfície!
superffície!
–Que bé! No sabeu com m’agradaria anar de botigues!
otigues!
–exclama, i tots es posen a riure.
En Potassi i els quatre amics s’acomiaden de la Clara, que els
diu que poden tornar sempre que vulguin.
–Adéu, Clara!
–Adéu, nois!
otta velocitat.
vellociitatt
S’enfilen al carro d’en Potassi i, zum!, pugen a tota
Quan arriben a dalt, veuen les cintes transportadores plenes a vessar. En Potassi
els explica que de la mina de Súria s’extreu més sal i potassa de la que es poden
imaginar.
–Algú endevina quina quantitat se n’extreu, cada any? –pregunta.
Els nens fan que no amb el cap.
–Això no ho he llegit enlloc –reconeix l’Arnau.
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En Potassi exclama, emocionat:
–Gairebé un milió de tones de potassa i més
d’un milió i mig de tones de sal!
Els nens es queden amb la boca oberta i els ulls esbatanats. Aleshores, el savi els
explica que s’ha de separar la sal de la potassa: es fa a les plantes de tractament.
–Ho veieu? –diu en Potassi–. Submergint la sal i la potassa dins de l’aigua
s’aconsegueix separar-les. D’això se’n diu el sistema de flotació. Com que no és un
sistema químic, la potassa que s’obté es pot fer servir en l’agricultura ecològica. Només
s’han d’assecar els minerals i ja es poden vendre!
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En Potassi els explica que quan la potassa està llesta per
vendre, es carrega al tren, que la porta directament al port
de Barcelona. Allà hi ha uns grans magatzems de potassa.
Aleshores, la Coaner li fa una broma:
–A tu també t’emmagatzemen allà, Savi Potassi?
Tots riuen, fins i tot en Potassi (que fa veure que està una mica
enfadat). Quines sortides que té, la Coaner!
En Potassi, posant-se seriós, els diu que la propera parada serà al port de Barcelona.
–Des d’allà surten uns vaixells que porten la potassa de Súria fins a l’Àsia, l’Àfrica o
l’Amèrica del Sud. Ja ho veureu, són vaixells tan grans com edificis!

Quan arriben al port de Barcelona, l’Arnau pregunta si han fet un salt gaire gran en el
temps.
–No gens –respon en Potassi–. Aquesta vegada només hem viatjat en l’espai. La veritat
és que em feia mandra agafar l’autobús o el tren!
Els nens riuen, i en Potassi els presenta en Quim, que treballa al magatzem.
–Hola, nois! Heu vingut a veure com emmagatzemem la sal i la potassa?
–Sí! –responen tots.
En Quim els explica que la potassa de Súria serveix per fertilitzar els camps de tot el
món i que ajuda a alimentar totes les persones que mengen avui en dia. I són moltes!
La Coaner diu:
–És increïble! Ho he d’escriure al meu bloc!
En Quim els porta fins a un altre magatzem, ple de sal.
–Part d’aquesta sal podria servir per cuinar, n’hi haurà que es farà servir per desfer
el gel de les carreteres, quan neva, però la majoria serà per a la indústria química,
mitjançant l’electròlisi.
La Coaner, en Martí i la Núria posen cara de no entendre un borrall. Electro... què?
L’Arnau prova d’explicar-los que l’electròlisi és un sistema per separar els elements d’un
compost, a través de l’electricitat. Però els seus amics no acaben d’entendre-ho...
–En resum –diu en Quim–: la sal de Súria serveix per fabricar diferents tipus de
plàstics, per desfer el gel de les carreteres, per netejar l’aigua de les piscines, per fer
medicines, roba i... per a moltíssimes coses més!
–Ostres nois... –comença a dir en Martí.
Però la Núria se li avança i acaba la frase:
–Això ni en Pau Gasol!
S’acomiaden d’en Quim, contents d’haver après tantes coses.
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Quines aventures que han viscut gràcies a en Potassi i la seva màquina per viatjar en el
temps! És hora de tornar a casa, però en Martí encara no en té prou.
–Tinc ganes de viatjar al futur, Potassi! Així podrem aprendre més coses de la sal i la
potassa!
–Em sap greu, però és impossible –diu en Potassi–. He de resoldre algunes problemes
tècnics abans que el meu carro pugui viatjar al futur.
–Oh! –fa en Martí, decebut.
–Però no passa res! –segueix en Potassi–. Puc explicar-vos què passarà amb la sal i la
potassa de Súria. Voleu saber quins plans té Iberpotash, per al futur?
–Sí!! –responen els quatre nens alhora.
I, tot seguit, en Potassi els parla del Projecte Phoenix. És molt important, un projecte de
futur que possibilitarà crear llocs de treball, nous negocis... La Coaner pregunta:
–I què faran en concret?
–Coaner, has fet una pregunta de periodista! –la felicita en Potassi, i la nena es posa
vermella com un tomàquet–. Amb les inversions que ja han arribat s’ampliarà la mina
Cabanasses de Súria. A més, es fa la rampa d’extracció amb la tecnologia més moderna.
També una planta de sal pura del tot, la sal vacuum. La sal és el futur, i a Iberpotash ho
saben! Ja veureu tot el que s’arribarà a fer amb la sal de Súria, nois!
Els quatre amics estan impressionats. No sabien que la sal servís per a tantes coses!
En Martí diu:
–Quan sigui gran, vull ser mecànic, com el meu pare, i treballar a les mines.
A la Coaner li agradaria més ser enginyera, com la seva cosina Clara.
–Potassi –pregunta–, a Iberpotash necessitaran més enginyeres?
–I tant! –li respon el savi.
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–Doncs jo seré enginyera i senyalaré el camí per on s’haurà d’excavar! –exclama la nena,
d’allò més contenta.
El que més li agrada a l’Arnau són els ordinadors.
–Jo treballaré al centre de control!
La Núria també sap què vol fer, quan sigui gran:
–Doncs jo em dedicaré a vendre la sal i la potassa! També hi ha d’haver venedores, oi,
Savi Potassi?
–És clar! –diu en Potassi, orgullós dels seus amics.
–Em quedo tranquil, nois. Amb vosaltres, el futur està garantit. Vosaltres, com la sal, sou
el futur!
Quan arriben a casa, els quatre nens no paren de parlar de la sal i la potassa. Els seus
pares estan contents i sorpresos: sí que saben coses, els seus fills!
En Martí, mentre es cruspeix un tros de síndria per berenar, diu a la seva mare:
-Saps que la potassa de Súria serveix per fertilitzar les terres de gairebé tot el món?
La Coaner s’acosta a la finestra i li explica al seu pare que l’electròlisi és una manera de
separar els elements d’un compost. I el seu pare es queda ben parat!
La Núria fa una capbussada a la piscina que tenen a casa i li diu a la seva germana petita:
–El clor amb el que es neteja aquesta piscina surt d’aquella muntanya d’allà, la veus?
Surt de la sal de Súria!
L’Arnau, que llegeix un llibre al menjador, li pregunta al seu avi:
–N’has sentit a parlar, dels plans de futur d’Iberpotash? Garanteixen el present i el
futur de Súria, perquè tenim la sort de tenir unes mines plenes de sal i potassa. Ens
l’endurem amb tren i arribarà molt lluny, molt i molt lluny!
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