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Clar i catalàed
ito

ria
l

’esborrany de llei educativa que intenta
impulsar el ministre José Ignacio Wert dis-
para sobre la línia de flotació del model
d’immersió lingüística de Catalunya. Amb el
panorama polític actual, ni la diplomàcia ni
les formes més o menys decoroses ja no
tenen sentit. Espanya torpedina i aquí hau-
rem de resistir com puguem. I això que el

nostre model d’immersió és elogiat arreu i un tant per
cent elevadíssim d’immigrats que han educat els seus fills
a Catalunya el defensen a tort i a dret. Perquè la compe-
tència lingüística dels seus descendents és bona en cata-
là i en castellà –en la majoria dels casos– millor que la
seva. Inaudit per als que intenten torpedinar el model,
però ben cert, com queda demostrat en tots els estudis
efectuats al final de l’escolarització obligatòria. Paral·le -
lament, el que preocupa els sociolingüistes és l’ús social
del català; és a dir, la llengua que l’alumnat empra al pati
i no pas dins de l’aula. Mentre que a Manresa i el Bages,
com a mínim entre els estudiants de batxillerat, el català
continua tenint molt de pes, entre els que cursen ESO
l’aiguabarreig de llengües és habitual i
el castellà sol imposar-se davant de la
llengua autòctona. Un panorama idèn-
tic al de l’àrea metropolitana de Barce -
lona on –en correspondència directa i
no gens casual– també es concentren
els votants dels partits favorables a
convertir el castellà en llengua vehicu-
lar a l’ensenyament. I ara per ara, reite-
rem-ho, la llengua és un cavall de bata-
lla polític de primer ordre. Tant, que el
xoc entre la proposta de Wert i la majo-
ria de grups de l’arc parlamentari cata-
là ha estat totalment inevitable. 

Al capdavall, la desobediència de
l’escola catalana respecte dels dictà-
mens de Madrid és obligatòria, però
no deixa d’estar ben instal·lada en el
conflicte latent de la relació Catalunya-
Espanya i l’horitzó independentista. I
tot plegat, sense perdre de vista que el
treball per conservar i difondre la nos-
tra llengua continua sent necessari,
precisament, perquè es troba en infe-
rioritat de condicions respecte del cas-

tellà, primer, i de l’anglès i de la resta d’idiomes domi-
nants a escala planetària. De fet, a aquestes circumstàn-
cies estructurals cal afegir-hi altres de conjunturals que el
català ha hagut de trampejar en els últims anys. L’última
prova del cotó a la qual ha estat sotmès el model
d’immersió ha estat la propiciada per l’onada migratòria
de l’última dècada a Catalunya. En aquest context, el
model ha demostrat prou solvència i el català s’ha erigit
com una llengua tan útil per a l’accés al coneixement (en
primer terme) com a la integració al país d’arribada (en un
segon estadi). Per tant, qualsevol crítica al model existent
i consolidadíssim és absolutament innòcua, ja que acaba
topant amb la realitat sociocultural del nostre país on, per
motius lingüístics, el conflicte és inexistent. No en va, les
escoles públiques i privades de la nostra ciutat són una
mostra de la utilitat del català tot i les retallades, la manca
de recursos i el gresol cultural que aflora en moltes aules.
Només el desafiament minoritari d’alguns pares politit-
zats deriva en conflictes aïllats. Contràriament, el funcio-
nament dels centres educatius pel que fa a l’ús de la nos-
tra llengua és ben clar i català. 

L
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notícies del pou

Debat sobre la Cova, 
al Casino
El dia 5 de desembre es va fer una taula rodona, dins del
cicle Temes del Pou, a la Sala d’Actes del Centre Cultural
del Casino, sobre el tema: La Cova de Sant Ignasi, la gran
desconeguda, amb la presència de Francesc Riera sj,
superior de la Cova de Sant Ignasi i director del seu
Centre Internacional d’Espiritualitat, i Francesc Vilà, direc-
tor del Museu de Manresa. En el debat, moderat per
Conxita Parcerisas, es va comentar la realitat actual de la
Cova, les seves activitats internacionals i els seus tresors
artístics. A la fotografia, d’esquerra a dreta, Francesc Vilà,
Francesc Riera i Conxita Parcerisas.

Ignasi Cebrian 
estrena secció
Coincidint amb la primera
revista del 2013, el biòleg i
periodista Ignasi Cebrian,
professor de Ciències Na tu -
rals, president de Mean dre i
col·laborador habitual en les
columnes d’opinió del Pou
Digital, s’incorpora a la revista
de paper amb la secció
Natura urbana, on aquest mes reflexiona sobre el verd
urbà i l’ecosistema de la ciutat de Manresa.
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l’opinió del lector

L’adéu a 
Perramon i Badia 
Aquest nou any el comencem amb la
notícia del probable tancament de
l’empresa cintaire Perramon i Badia.
Més enllà de la consternació per la
pèrdua d’una seixantena de llocs de
treball directes i per la desaparició
d’una de les empreses més significati-
ves del tèxtil local, més enllà de la
ràbia que provoca que el principal
motiu del tancament sigui
l’estrangulament del crèdit a què ens
ha abocat la crisi actual, amb la des-
aparició de Perramon i Badia,
l’economia de la ciutat perd una de les
empreses que, al llarg del segle XX,
havia col·locat Manresa en els mercats
espanyol i internacional, havia donat
feina a una gran quantitat de perso-
nes, especialment dones, i havia creat
riquesa que s’havia reinvertit a la ciu-
tat amb noves empreses com Ausa o
Eva Española.

Perramon i Badia va néixer del procés
de substitució d’importacions que es
va generar a partir del proteccionisme
(o nacionalisme econòmic) de la dic-
tadura de Primo de Rivera, en una
data simbòlica com l’11 de setembre
de 1926. Manresa ja era una ciutat
especialitzada en la confecció de cin-
tes, especialment de vetes bastes de
cotó, però ja hi havia algunes empre-
ses de cintes fines de seda, entre les
quals es va situar Perramon i Badia per
fer cintes del tipus grosgrain, que ser-
vien per decorar els barrets d’home i
de dona que marcaven la moda dels
anys vint i que fins llavors
s’importaven de Saint Étienne, a
França. L’empresa va sobreviure a la
profunda crisi que li provocà la guer-
ra, quan només treballava uns dies
per setmana teixint cintes catalanes,
roges i roig i negres (símbols de
l’autonomia, el comunisme i
l’anarquisme). Després de la contesa,
amb el retorn dels germans Badia i del
gerent, Maurici Perramon i Casasayas,
l’empresa es va especialitzar en el tei-
xit d’etiquetes amb telers de jacquard

i va incorporar i millorar aquesta tec-
nologia en el si de la indústria manre-
sana. Durant el primer franquisme va
augmentar la plantilla i va obrir una
secció de teixit ample. Fins als anys
setanta l’empresa va viure una gran
expansió amb pràcticament 300 tre-
balladors. D’aquesta època cal desta-
car la incorporació de tecnologia que
va permetre teixir etiquetes de múlti-
ples colors, cintes de vellut, galons...
que va millorar la competitivitat del
sector a Manresa.

Durant els anys setanta, Perramon i
Badia es va veure immersa en la crisi
del tèxtil i es va haver de reestructu-
rar, va eliminar maquinària obsoleta,
va acomiadar treballadors i es va
orientar cap a mercats més rendibles.
Amb una plantilla inferior als 200 tre-
balladors i la tecnologia renovada, va
iniciar una nova etapa de creixement
que ha durat fins a la crisi actual. Al
llarg d’aquesta etapa l’empresa es va
internacionalitzar i va canviar de pro-
pietat, ja que la família Badia va
adquirir la majoria de les accions. Ha
estat l’època d’acudir a les fires inter-
nacionals per vendre a la resta de
països europeus, de competir amb
l’abaratiment de costos de la compe-
tència xinesa, d’especialitzar-se en
productes de qualitat que es fabrica-
ven en sèries curtes, de la desfeta dels
clients espanyols (les empreses de
confecció,.com es deia dins del
gremi). I els primers anys del segle XXI
ha estat l’època de remar en contra de
la corrent. D’aquests darrers vint anys
cal destacar l’automatització del
magatzem, que mantenia una gran
diversitat de productes.

Per tot això, sap greu que una empre-
sa que s’ha significat en competir en
qualsevol circumstància i que ha
superat dues de les crisis més impor-
tants del segle XX, hagi de plegar ara
davant una situació econòmica molt
dura i a causa del tancament de
l’aixeta del crèdit. Si el tancament es
fa realitat, es perdrà molt més que una
simple empresa, caurà un dels sím-
bols de la nostra emprenedoria i, en
definitiva, de la ciutat.

Lluís Virós
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de mes a mes
Es recullen 30.000 quilos
d’aliments
1 de desembre. Voluntaris del Banc dels Aliments, Càritas,
la fundació Rosa Oriol, la parròquia de la Mercè, Ampans i
la Salle recullen més de 30.000 quilos d’aliments, dipositats
als supermercats de la ciutat. La Federació d’Associacions
de Veïns s’hi afegeix amb un espectacle solidari al
Conservatori, on recullen també 400 quilos d’aliments.

La Fira es renova
2 de desembre. Activitats com el Shopping Day, organitza-
da per Manresa Centre Actiu per promoure i dinamitzar el
comerç local, fan que augmenti l’animació i les vendes de
la fira de Sant Andreu.

L’orquestra i el cor del 
Liceu omplen el Kursaal
2 de desembre. El teatre Kursaal s’omple a vessar per escol-
tar l’Orquestra Simfònica i el cor del Liceu. Un total de 150
músics i membres del cor, dirigits per Josep Pons, interpre-
ten obres de Verdi, Wagner, Borodin, Bizet i Boito.

Assignia es retira del
Bàsquet Manresa
14 de desembre. L’empresa Assignia, del grup Essentium,
anuncia que deixarà de patrocinar el Bàsquet Manresa a
partir de l’1 de gener, fet que agreuja la situació econòmi-
ca del club, que es veu obligat a buscar un nou espònsor.

Nova decoració de Nadal
14 de desembre. Els comerciants del centre històric
s’uneixen per instal·lar una decoració nadalenca diferent
de l’habitual, amb elements inspirats en les enramades i
pèndols lluminosos, majoritàriament sense consum elèc-
tric. La resta de carrers llueixen la il·luminació tradicional.

Pessebres al Casino, 
el Balç i el Pont Llarg
15 de desembre. L’Associació de Pessebristes inaugura al
Casino la mostra de diorames, presidida pel monumental
pessebre ambientat enguany al Puig de la Balma, de Mura.
L’endemà, en el marc de la fira de Santa Llúcia, el carrer del

Balç acull per primer cop un pessebre vivent, organitzat pel
Casal de Joves de la Seu, que aplega unes 800 persones.
Finalment, el dia de Sant Esteve els veïns del barri de la
Mion organitzen un multitudinari pessebre vivent al vol-
tant del Pont Llarg.

Barbé guanya el concurs de
guions de la Innocentada
16 de desembre. Joan Barbé guanya el concurs de guions
de la Innocentada 2014, amb el vodevil L’alcalde i la cuple-
tista. En l’acte de lliurament s’ofereix un tast de la d’aquest
any, Manrússia Ciutat Olímpica, que s’estrena l’11 de gener.

S’aprova el pressupost 2013
20 de desembre. El Ple municipal aprova un pressupost de
78,6 milions d’euros per al 2013 —un 1,62% per sota dels
79.915.852 euros del pressupost per al 2012—, amb la
incorporació d’una esmena plantejada pel grup municipal
del PSC per impulsar un Pla Local per a l’Emprenedoria. La
proposta rep el vot favorable de CiU (11), l’abstenció del
PSC (3) i els vots en contra d’ERC (3), PP (3), PxC (2) i CUP (2). 

El Campi viu el Nadal
23 de desembre. Comená la 27a edició del Campi qui
Jugui, que estarà obert fins al 4 de gener, amb cartell de
Manel Fontdevila i ambientat en les tradicions nadalen-
ques d’aquí i d’arreu del món.

Somescola omple la
Plaça Major contra Wert
10 de gener. La Plaça Major s’omple amb més de 600
persones per rebutjar la reforma del ministre José
Ignacio Wert. Organitzada per Somescola.cat, la con-
centració compta amb el suport d’entitats, partits poli-
tics i sindicats, i la mestra de l’aula d’acollida de l’escola
Renaixença, Montserrat Centenera, hi llegeix el mani-
fest unitari. Tres dies més tard, la plataforma El Bages es
mou també aplega un centenar de persones contra la
reforma i les retallades en el sector.

Jordi Preñanosa
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Mor la violinista 
M. Àngels Casas
26 de desembre. La violinista M. Àngels Casas mor a causa
d’una hemorràgia cerebral, als 50 anys. Professora del
Conservatori de Música, fundadora de l’Orquestra de
Cambra del Palau de la Música, havia participat en diversos
projectes i formacions musicals, sovint amb el seu germà
Carles. El funeral omple a vessar l’església de Crist Rei.

La biblioteca de 
l’Ateneu obre portes
27 de desembre. La biblioteca de l’Ateneu de les Bases
obre les portes i ofereix un fons de 17.000 documents, amb
una secció especialitzada en el món de l’esport. Del total
del complex queda encara pendent d’enllestir la cafeteria,
el centre cívic, l’auditori i els serveis socials, que es preveu
que es posin en marxa el març.

El gimnasta Andreu Vivó
mor sobtadament
31 de desembre. El gimnasta manresà Andreu Vivó mor
sobtadament, als 34 anys, mentre baixava del cim del
Collbaix juntament amb un amic. Actualment retirat de
l’alta competició, fou olímpic als Jocs de Sydney 2000 i
havia assolit triomfs de prestigi a nivell europeu i mundial.  

Les espelmes encenen 
el claustre de la Seu
13 de desembre. Les prop de 4.000 espelmes acumu-
lades al claustre de la Seu, en el dia de Santa Llúcia,
provoquen durant la matinada un incendi i la destruc-
ció del sepulcre barroc del canonge Mulet, obra del
segle XVIII atribuïda a Josep Sunyer.

Pere Fontanals

Una de freda...

...I una de calenta

l proper 11 de gener tanca definitivament
la programació musical dels responsables
de la sala El Vermell, que deixarà de fun-
cionar a partir del 31 de desembre, però
la festa de comiat tindrà lloc a la sala

Stroika, amb un cartell de luxe segons els organit-
zadors. El Vermell s’havia caracteritzat aquests
darrers anys per una bona programació de músi-
ca en directe. Manresa perd, doncs, un nou espai
cultural i també gastronòmic. Es pretén que els
darrers dies de vida del local hi hagi una exposi-
ció amb cartells commemoratius per rememorar
les diferents activitats artístiques que hi van tenir
cabuda. No en donen la culpa a la crisi, però la
realitat és que el tancament es produeix en un
moment de profunda davallada econòmica. El
Vermell va néixer l’abril del 2004 i actualment
n’eren responsables Jordi Finestres i Jordi Fíguls.
Van apostar per la música experimental i es van
fer un lloc a Manresa, a la vegada que van ajudar
a la dinamització del barri antic. També es va
notar la seva originalitat en l’àmbit gastronòmic,
on van aconseguir fidelitzar una clientela pròpia.

l JazzNadal és un llapis de memòria amb
funcions de disc regal. Es tracta d’un
braçalet USB, enregistrat el mes
d’octubre, que integra 8 nadales, és a dir
el JazzNadal. Es pot adquirir al teatre

Kursaal al preu de 20 euros i se n’han fet 500
còpies. Els seus autors són el trio format pel pia-
nista i compositor manresà Manel Camp, la trom-
petista de Santpedor Mireia Farrés i el saxofonis-
ta Llibert Fortuny, nascut a Las Palmas de Gran
Canària, però manresà d’adopció, que fa tres anys
van fer el concert  JazzNadal, a la Pedrera de
Barcelona on interpretaven nadales portades al
jazz o a d’altres ritmes electrònics, amb un bon
resultat experimental. Es tracta d’improvisar en la
mescla de dos llenguatges musicals: el clàssic i el
jazz. Entre aquestes nadales cal remarcar: Santa
nit; Fum, Fum, Fum; Les dotze van tocant; El noi de
la mare; Adestes fideles; i també El cant dels ocells.
A més de la seva dedicació a la música, tots tres
en fan de professors: Manel Camp i Mireia Farrés
a l’ESMUC (Escola Superior de Música de
Catalunya) i Llibert Fortuny, al Conservatori del
Liceu.

E

E
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Tamires Freitas Da Silva. Brasil

«Al Brasil la gent és alegre i despreocupada,
però s’ajuden els uns als altres més que aquí»d’

aq
uí

 i 
d’

al
là

othom em diu Tami. Vaig néixer fa 24 anys
a Salvador de Bahía, al Brasil. Sóc la petita
de quatre germans. Vaig arribar a
Catalunya als deu anys. Primer vaig viure a
l’Hospitalet de Llobregat, on havia emi-
grat una tieta meva i després altres mem-
bres de la família. El 2004 ens vam traslla-
dar a Manresa, on ara visc amb la meva

germana gran. Al principi m’hi trobava sola, tenia les amis-
tats lluny… Però de mica en mica em va anar agradant,
vaig fer coneixences, vaig començar a sortir amb un xicot,
i m’hi vaig arrelar. Ara, quan estic uns dies fora de Manresa,
de seguida tinc ganes de tornar-hi!

Salvador de Bahía i Manresa tenen poques coses en comú.
Allò és una barreja increïble: blancs, negres, xinesos… de
tot, mil races i cultures convivint. Aquí no hi ha tanta varie-
tat, tot i que ja déu n’hi do. També, com se sap, el caràcter
brasiler és més alegre, festiu i despreocupat. La gent no
s’amoïna tant per la feina, li interessa viure i poc més. Ale -
gria, harmonia, festa, però alhora la gent s’ajuda els uns als
altres, més que aquí. La gent aquí és més responsable,
més seriosa i tancada, tothom sembla que vagi a la seva.
Jo sóc oberta, em considero simpàtica i no vaig tenir gai -
res problemes, però hi ha gent a qui li costa adaptar-s’hi.

A l’Hospitalet vaig fer l’ESO, i també estudis de ballet, tea-
tre, música… Però fins ara no m’hi he pogut dedicar. Vaig
treballar en un bar-granja de Manresa durant set anys, i
ara treballo en una botiga de motos i bicis elèctriques. Tinc
sort de tenir feina, tal com està tot. Visc a prop del centre i
m’hi trobo bé. Fins i tot el clima de Manresa m’agrada. A
Brasil és sempre calor, calor, calor... Aquí tens la primavera
i la tardor, amb un clima temperat, i a l’hivern no em fa res
que faci fred. I m’encanta la neu! Potser és estrany que ho
digui una brasilera, però és així. També m’agrada força la
mida de Manresa: és una ciutat petita, acabes coneixent la
gent i et sents estimada. M’agrada la festa de Manresa,
vaig sempre al Correfoc i també a la Patum!

He de dir que mai no he patit cap rebuig pel fet d’haver
nascut fora. Potser treballant a la granja, algun comentari
d’algú que ha begut massa... Però molt poca cosa. Molts
amics em diuen la negreta, però amb afecte. Tres mesos
després d’arribar a Catalunya ja parlava català, el vaig
aprendre a l’escola, tot i que a l’Hospitalet gairebé només

hi ha castellà. Va ser en arribar a Manresa que vaig desco-
brir que també hi ha català al carrer. Al principi em feia ver-
gonya parlar-lo, però de seguida m’hi vaig llançar. Tenint el
portuguès com a llengua materna també vaig tenir facili-
tat, crec que no és difícil per als llatins.

A Manresa hi ha més brasilers, però no tinc gaire contacte
amb ells. Em relaciono més amb la gent d’aquí. A Brasil
m’hi queden els pares i l’àvia; els quatre germans ja som
aquí. Estem força en contacte gràcies a Internet i les noves
tecnologies. També enyoro la platja, el menjar, l’alegria del
Brasil... Però com que en vaig marxar tan joveneta, tampoc
hi tinc uns records gaire sòlids. Ja he viscut més anys a
Catalunya que al Brasil! 

Veig el futur incert, com gairebé tot el jovent. M’agradaria
dedicar-me a allò que he estudiat, fer teatre, però de mo -
ment no és possible. Necessito diners i per tenir-ne he de
treballar. Ara es gira la truita i que molta gent d’aquí marxa
al Brasil, on sobretot pel fet que hi haurà els Jocs Olímpics
el 2016 hi ha força feina, molta construcció... El país creix i
hi ha oportunitats, però jo  crec que només hi aniré de
vacances. No m’hi veig, allà. De totes totes, sóc manresana.

T

Joan Piqué

Ara hi ha més oportunitats allà
que aquí. Però no m’hi veig. 

De totes totes, sóc manresana
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vides separades

Els diners i la vida
o he llegit mai André Gide, igual com no he lle-
git un pilot d’autors cabdals. Però amb els grans
escriptors els mals lectors tenim un gran avan-
tatge, i és que pots llegir-te tan sols una cita
seva i aquella cita et fa tanta llevada com si

t’haguessis empassat un llibre immens. De l’André Gide en
vaig llegir una que em va trasbalsar. Curiosament apareixia
en un lloc ben impensat, la portada d’un disc de l’Alberto
Cortez, Pesares y sentires, del 1977. I deia així: «Després de
disputar desesperadament el refugi d’una barca, un grapat
de nàufrags aconsegueixen instal·lar-s’hi. Però tan aviat
com s’hi senten segurs, la por que uns altres nàufrags vul-
guin arribar també fins a la barca i posar en perill el seu pri-
vilegi els dicta a aquells dissortats una solució terrible: a
cada costat de l’embarcació individus armats amb destrals
i ganivets comencen a tallar com bojos els punys dels que
intenten pujar a bord de la nau...». Imaginar aquella situa-
ció em va crear un gran desassossec i vaig intentar no pen-
sar-hi més, talment com si no ho hagués llegit, com si no
m’ho pogués plantejar ni tan sols com una fantasia. 

Veient l’altre dia la televisió, aquella situació horrorosa
que descrivia l’André Gide se’m va tornar a fer present. El
cap d’Oncologia de l’Hospital Clínic de Barcelona es feia
ressò de la preocupació que hi ha entre els metges que
tracten malalts de càncer davant les retallades a la sani-
tat. En concret demanava un protocol al qual atenir-se
per decidir quins, entre els malalts en principi incurables,
tenen prioritat per rebre un tractament que els allargui la
vida i quins s’ha de deixar al marge. I va explicar clara-
ment que en l’actualitat aquesta decisió, que els crea un
gran dilema moral, l’han de prendre per iniciativa pròpia
i que és una responsabilitat que no volen tenir. Tan dur
com tallar les mans dels qui volen pujar a la barca: tallar
mesos de vida als qui podrien sobreviure una temporada
que no viuran perquè no hi ha diners per proporcionar-
los la medicació. Els presidents dels grans bancs, els direc-
tius de les caixes que continuen cobrant sous o jubila-
cions de luxe després d’enfonsar-les, els polítics que se
n’han aprofitat o ho han permès, tots els especuladors
que segueixen vivint en l’opulència enmig d’un mar de
necessitat... tenen algun protocol imaginari on acollir-se
per mantenir encara ara la seva consciència tranquil·la?

N
Irresponsables a la Seu

na vegada més hem assistit a una nova des-
trossa del patrimoni manresà i una vegada
més el trist protagonista ha estat la basílica
de la Seu. La matinada del 14 de desembre,
gairebé 4.000 ciris encesos en ofrena a santa

Llúcia, que van cremar tota la nit, d’una manera absolu-
tament imprudent, van generar una enorme fumera i va
causar danys diversos en parets i sostres, però sobretot
va fer miques el sepulcre del canonge Mulet, una obra de
1718 atribuïda a l’escultor Josep Sunyer, considerada una
gran obra del barroc manresà. De moment el Claustre ha
quedat tancat a l’espera que els responsables del Centre
de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat donin la
seva última paraula sobre la necessitat o no de la seva
recomposició.  Pel bé de la ciutat, no hi ha dubte que ens
cal la seva immediata reparació. Però, el que una vegada
més és intolerable és l’actitud d’irresponsabilitat dels cui-
dadors del temple i sobretot la indiferència amb què el
bisbat de Vic va acollir la notícia de la destrossa. És incon-
cebible que el bisbat no enviés cap representant a la
basílica de la Seu fins passats tres dies del tràgic succés i
que no hi donessin gairebé importància. 

No és ni de bon tros la primera vegada que passa. Plou
sobre mullat. A finals de maig de 1979, la talla gòtica del
segle XV de la Verge de l’Alba es va cremar en un incendi
provocat. Al cap d’un any n’apareixia una de nova, dife-
rent de la primitiva, per la voluntat explícita dels devots
de la parròquia. L’abril de 2011, la nova talla va patir una
invasió de corcs que va necessitar la intervenció de Pere
Roca per tal d’eliminar-los, mitjançant un tractament
especialitzat. Però allà on volia anar és a l’incendi provo-
cat del 1979, que la premsa de l’època va atribuir precipi-
tadament a l’extrema dreta local en uns anys de
Transició. La realitat, segons les investigacions policials
fonamentades en més d’un centenar d’entrevistes a per-
sones que tenien relació directa amb la basílica, és que
l’incendi va ser provocat per un homosexual per venjar-
se del seu amant. Les conclusions d’aquestes investiga-
cions mai no van arribar als jutjats, i el bisbat de Vic, des-
prés d’esbrinar els fets, va decidir tirar terra sobre
l’assumpte i mai no es va fer pública la veritat, per no per-
judicar la imatge dels seus subordinats.

U

Josep M. Oliva Jordi Sardans

Gener 2013:Layout 1 02/01/2013 8:36 Página 9



10 EL POU · GENER 2013

L’escola manresana s’oposa
al projecte del ministre Wert

Àlex Alegre
Ramon Aran
Berta Fargas
Ferran Sardans

és de 500 per -
sones es van
con  centrar di -
lluns 10 de de -
sem bre a la plaça
Major de Man -
resa, convo cats
per la plataforma
Somes cola.cat,

per defensar la immersió lingüística i
mostrar el rebuig a l’avantprojecte de llei
del govern central, que relega el català a
les escoles a un segon terme. L’en carre -
gada de llegir el manifest unitari va ser la
mestra de l’aula d’acollida de l’escola
Renaixença de Manresa, Mont serrat
Centenera. El text expressava el rebuig
frontal al projecte de llei i denunciava
que fins al moment «ningú no s’havia
atrevit a proposar-nos que esborréssim
35 anys d’escola democràtica catalana,
avalada i reconeguda com a experiència
d’èxit». Al mateix manifest es refermava
la idea que les «llengües no han de ser
mai percebudes com un problema, sinó
com una oportunitat», alhora que alerta-
va que separar l’alumnat de les escoles
per raons lingüístiques, a més de ser un
error pedagògic greu, comportaria riscos
molt elevats de fractura social.

Amb la proposta del ministre Wert la
llengua catalana queda relegada a quar-
ta llengua en l’ensenyament de primària
i secundària. La nova llei divideix les llen-
gües en tres categories: les troncals (el
castellà i la primera llengua estrangera),
les específiques (la segona llengua estra-
ngera) i les d’especialitat (el català). Les
primeres hauran d’ocupar un mínim del
50% de l’horari, les segones un màxim
del 50% i les terceres no tenen assignat

temps mínim. A més, els alumnes
podran obtenir el títol d’ESO o de
Batxillerat sense haver d’acreditar conei-
xements de català. S’hauran d’examinar
de totes les assignatures troncals, algu-
nes d’específiques i només una
d’especialitat, que pot no ser el català. 

Un altre dels aspectes criticats per la
societat catalana i manresana és la dis-
posició addicional que estableix per al
conjunt de totes les assignatures que les
dues llengües cooficials hauran
d’utilitzar-se «en proporcions equilibra-
des en el nombre d’hores lectives». Una
disposició que trenca, doncs, amb la
immersió lingüística en català. A més, el
nou esborrany especifica que mentre les
administracions competents no deter-
minin aquesta proporció, els pares
podran escollir la llengua vehicular dels
seus fills a l’escola, i si així ho volen es
podran matricular a un centre privat que
ho garanteixi, amb les despeses pagades
per la Generalitat.

Espanyolitzar Catalunya
Wert ja va admetre el mes d’octubre que
la intenció del seu Govern era «espanyo-
litzar els alumnes catalans i que se sentin
tan orgullosos de ser espanyols com de
ser catalans», segons va dir en resposta a
una pregunta que li va fer el diputat

socialista Francesc Vallès al Congrés dels
Diputats. Vallès li havia recriminat que
relacionés el creixement del sentiment
independentista en algunes comunitats
autònomes amb la direcció que ha tin-
gut l’educació, que segons Wert «facilita
que es produeixi una ocultació o una
minimització dels elements comuns,
particularment els històrics, que configu-
ren la història de Catalunya dintre
d’Espanya». Respecte de la seva llei, Wert
es va mostrar convençut de la bondat de
la seva llei i va afirmar: «Sóc com un toro,
m’embraveixo amb el càstig».

En la mateixa línia, José María Aznar va
afirmar que Espanya «no es trencarà»,
amb l’advertiment previ que un supòsit
d’aquest tipus només es podria donar si
Catalunya patís abans la seva pròpia rup-
tura com a societat, com a cultura i com
a tradició. «Amb aquesta llei estan inten-
tant fer precisament això, trencar i dividir
Catalunya, però no ho aconseguiran»,
denuncia Teresa Torra, directora de l’IES
Pius Font i Quer i professora de català al
mateix institut. «En total, els alumnes
d’origen estranger a Catalunya procedei-
xen de 155 estats diferents, però parlen
més de 250 llengües, ja que en algun
d’ells es parlen diversos idiomes. Si cada
família té dret a escolaritzar els seus fills
en la seva llengua materna, hem

M
Professors, directors, pares i alumnes de Manresa es mostren
contraris a l’esborrany del ministre Wert. El veuen com un text
retrògrad, equivocat i inútil, i hi ha consens per a la insubmissió.
El català es manté com a llengua dominant als centres educati-
us manresans, tot i que en els darrers anys s’incrementa l’ús del
castellà com a conseqüència de l’augment de la immigració. 
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m
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Una aula en una escola de Manresa. El català es manté com a llengua dominant als centres educatius de la ciutat, però el castellà hi guanya terreny. Fotos: F. Rubí / arxiu

d’educar en més de 200 llengües dife-
rents?», es pregunta retòricament Torra,
que com tota la comunitat educativa de
Manresa es mostra sorpresa i indignada
per l’esborrany presentat per Wert.

Rebuig rotund dels pares 
Les associacions de mares i pares
d’alumnes (AMPA) s’agrupen a Manresa

sota la FAMPA (Federació de Mares i
Pares d’Alumnes), presidida per Josep
Gallardo, que adverteix que els pares i
les mares diuen «rotundament no» als
plans de Wert. El president remarca que
la immersió lingüística «és un sistema
que està implantat a les nostres escoles
des de fa molt temps i que funciona
satisfactòriament en tots els sentits».

Gallardo nega conflictes en el si de les
famílies manresanes a resultes de la
llengua d’escolarització i assegura que,
de moment, encara no hi ha hagut cap
pare ni mare que se li hagin adreçat per
comunicar-li l’interès per escolaritzar els
fills en castellà. Segons Teresa Torra tot-
hom prefereix que els seus fills dominin
el català i el castellà, perquè «els pares,
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més enllà de la seva ideologia, sempre
volen el millor pels fills».

La societat civil catalana, com en molts
altres àmbits, s’ha organitzat al marge
dels poders polítics per defensar l’escola
en català dels atacs soferts pel poder judi-
cial des de la sentència de l’Estatut del TC.
Somescola.cat, capitanejada per Òmni-
um Cultural, és la plataforma més influ-
ent. Després de conèixer-se les inten-

cions de Wert, la plataforma va organitzar
una concentració de protesta a la plaça
Major el 10 de desembre. D’ençà, no
s’han dut a terme més accions al munici-
pi. Jaume Puig, president d’Òmnium
Cultural al Bages i, per tant, representant
de Somescola.cat, explica que, malgrat
que no hi ha més actuacions planificades,
la plataforma està en contacte «amb les
escoles de Manresa i el Bages, mestres i
associacions de pares i mares i també

amb els sindicats de l’ensenyament, per
tal d’anar prenent en cada moment les
decisions que calguin per defensar el
nostre model». Un model que assegura
que garanteix la «cohesió social». A Puig
tampoc no li consta cap conflicte lingüís-
tic a les escoles de Manresa.

Llengua pròpia i dominant
Per a Laura Mateo, coordinadora de
Batxillerat de l’institut Guillem Catà, la
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Enquesta a cinc centres de
secundària de Manresa
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immersió lingüística és la manera
d’unificar culturalment tots els alumnes,
i apunta que d’altra manera «seria
impensable lligar cultures i llengües de
tan diverses procedències com les que
tenen els nostres alumnes». La comuni-
tat educativa de Manresa coincideix que
la llengua que cohesioni els alumnes
sigui el català. Isabel Font, cap d’estudis
de l’escola la Salle Manresa, declara que
sense la immersió els estudiants proba-
blement no tindrien les mateixes com-
petències en català i en castellà en aca-
bar l’ESO que tenen ara, «sobretot pel
que fa referència a la lectura i
l’escriptura». 

Teresa Torra, directora de l’IES Piu Font i
Quer i professora de català al mateix ins-
titut, reforça aquesta idea i afegeix que la
llengua pròpia de Catalunya és el català:
«Bilingües només ho són les persones,
no els territoris. Catalunya no és bilingüe,
molts dels seus habitants sí. Cap sociolin-
güista diu que un territori pugui ser bilin-
güe, perquè cada territori té una sola
llengua pròpia, històrica, nacional i
genuïna. I la llengua que hi ha hagut
sempre a Catalunya, ja des de l’Edat
Mitjana, és el català». 

Això no vol dir que els seus habitants, de
manera voluntària, «puguin dominar

dues, tres, quatre o cinc llengües», asse-
nyala Torra, que tot i això alerta que fa
uns deu anys dominava més el català a
l’ESO que ara. En el cas del Font i Quer,
«de 450 alumes que hi ha en aquesta
etapa, en tenim un centenar procedents
de Sant Salvador de Guardiola, del Xup,
de la Balconada i del Calvet. Molts són
del cinturó metropolità de Barcelona, on
predomina molt clarament el castellà,
que amb el boom immobiliari d’abans
de la crisi van comprar una casa a Sant
Salvador i el nuclis que l’envolten, com el
Calvet», explica. Laura Mateo, coordina-
dora de Batxillerat de l’institut Guillem
Catà, hi està d’acord i també li sembla
que darrerament hi ha hagut una dava-
llada de l’ús del català dins l’escola, que
creu que està en relació amb l’arribada
d’un important grup d’alumnes immi-
grants de procedències molt diverses,
«cosa que fa difícil que el català sigui uti-
litzat com a llengua vehicular per
aquests alumnes», raona. 

Tot el professorat consultat en aquest
reportatge apunta que el castellà té
molta més presència a l’ESO que al
Batxillerat, on hi ha més predomini del
català. Teresa Torra, a tall d’exemple,
comenta que a Batxillerat un 95% o més
dels alumnes parlen en català a classe i
en l’àmbit escolar: «Molts tenen el caste-

llà com a llengua materna i  familiar però
ells mateixos han decidit que el català és
la seva primera llengua. Això no vol dir
en cap cas deixar de parlar castellà amb
la família», puntualitza. Isabel Font, de la
Salle, que assegura que la realitat a les
aules és un ús total del català, tant a clas-
se com al pati. Aquest fet es deu, segons
apunta el professorat consultat, al fet
que «la gent és mimètica». Matisen,
però, que companys de Barcelona els
comenten que no senten gairebé mai el
català al pati. 

Laura Mateo assenyala que no hi conflic-
tes lingüístics a l’escola manresana: «Fer
classes en català no és traumàtic per a la
majoria d’alumnes i possiblement és
l’únic contacte amb la llengua que tenen
els nous catalans. Quan arriben els infor-
mem que les classes són en català i que
aniran a l’aula d’acollida fins que
l’entenguin. L’èxit en els estudis i la seva
capacitat de parlar en català amb nor-
malitat dependrà de l’escolarització prè-
via, dels anys que estiguin escolaritzats
en el nostre sistema i de la capacitat de
cada alumne. Els alumnes que arriben a
primària tenen més exposició a la llen-
gua que els que arriben a 4t d’ESO, però
tots acaben entenent el català», subratlla
la coordinadora de Batxillerat de l’institut
Guillem Catà.
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Teresa Torra assegura que la llengua no
depèn tant de la classe social sinó de la
cultura que té qui la parla: «Com més cul-
tura té una família menys rebuig mostra
al català», afirma, i afegeix que no té res a
veure amb la classe social de cada estu-
diant: «Hi ha molts nois de famílies des-
nonades que parlen i defensen el cata-
là». Laura Mateo hi coincideix, tot i que
amb un matís: «Potser es nota més
voluntat en la immersió lingüística entre
els alumnes procedents de classes
socials menys desafavorides, però en
general es tracta més de quina és la valo-
ració familiar i ambiental que té l’alumne
sobre la cultura», conclou.

L’Ajuntament
L’Ajuntament de Manresa, governat per
CiU, està en contra de les intencions del
ministre Wert de reformar el sistema
d’immersió lingüística. El regidor d’Ense -
nyament, Antoni Llobet, nega, com la
FAMPA i Somescola.cat, cap conflicte lin-
güístic a les escoles manresanes, però re -
marca que l’important és que la ciutada-
nia manresana «conviu amb una absolu-
ta normalitat a partir de l’ús de la llengua
pròpia del país, de l’altra llengua cooficial
i de les moltes altres llengües maternes». 

L’Ajuntament de Manresa no té, segons
Llobet, el compromís dels directors dels
centres manresans de no acatar la refor-
ma educativa. «No el demanem», subrat-
lla el regidor, que assegura que els edu-
cadors «tindran el govern de la ciutat al
costat» sempre que «actuïn d’acord amb
el que diu la legislació del país aprovada
democràticament pel Parlament de
Catalunya». No pas de l’estat. Malaura -
dament, El Pou no ha pogut obtenir una
resposta del president del grup munici-
pal del PP a l’Ajuntament de Manresa,
Xavier Javaloyes. 

El regidor Llobet demana que no
s’enganyi la gent: «Engrandir la presència
del castellà a l’escola voldria dir, automà-
ticament, disminuir la presència del cata-
là. I davant d’aquestes intencions, no
només ens hi oposem pel que represen-
ta de menysvaloració de la llengua del
país, sinó sobretot pel que representa de
perjudici per als nostres nois i noies, ja
que és el model vigent d’immersió lingü-
ística el que els garanteix l’aprenentatge
tant del català com del castellà».

Andalusos, navarresos i aragonesos
Dos col·lectius manresans que agrupen
ciutadans provinents de la resta de l’estat
són el Centro Cultural Andaluz de
Manresa i la Casa Navarroaragonesa, que
també integra asturians, gallecs i bascos.
Tant els uns com els altres s’han mostrat
partidaris de seguir amb l’escolarització
com fins ara, en català. Tant el Centro
Cultural com la Casa destaquen haver-se
integrat en una realitat que no desitgen
canviar. «Inten tant interpretar la voluntat
dels andalusos, sé que estan d’acord que
hi hagi una escola tal com està ara per-
què cohesiona», afirma el president del
Centro, Manuel Ramos. Per la seva
banda, el president de la Casa, Antonio
Hernández, nega que el sistema
d’immersió sigui conflictiu. «Porto a
Catalunya 27 anys. M’he adaptat al que
m’he hagut d’adaptar», remarca
Hernández. Ramos és més polític en les
afirmacions: «Vam lluitar sempre per una
escola catalana i una única manera
d’ensenyar», indica el president del cen-
tre andalús, que reafirma el compromís
amb la terra d’acollida: «Nosaltres, que
som els primers nouvinguts, estem per
una escola en català». 

El representant dels navarresos i arago-
nesos manresans demana també que
es tingui en compte la cultura dels ter-
ritoris de provinença: «La cultura és
bona per a tots. El que hem de fer és
compartir», sense que això signifiqui
canvis lingüístics a l’escola. Ramos sí
que té una petició de canvi per a les

escoles: considera que els alumnes, en
acabar l’etapa escolar, «no saben la his-
tòria d’Espanya». Ensenyar més història
d’Espanya, segons ell «no vol dir espa-
nyolitzar». Per ell, només s’ensenya la
història local i la de Catalunya a les
escoles, sense tenir en compte que a
batxillerat la història que s’ensenya és
bàsicament la d’Espanya. «Hi ha sufi-
cients hores de castellà», diu, tot i mos-
trar-se partidari de canvis cap a «una
escola trilingüe», amb un increment
notori del pes de l’anglès, tot conser-
vant el català com a «primera llengua» i
el castellà «perquè tenim un vincle amb
Espanya». Segons el president del
Centro Cultural, cap membre se li ha
adreçat per expressar-li la voluntat
d’escolaritzar els fills en castellà. 

Immersió i immigració 
La caverna mediàtica dóna ales a la tesi
que l’escola catalana provoca coaccions
lingüístiques constants als alumnes cas-
tellanoparlants. Però de ben segur que
els alumnes amb més probabilitats de
topar amb dificultats lingüístiques no
són els castellanoparlants nascuts a
Catalunya, sinó els nouvinguts provi-
nents d’altres països, que s’han d’adaptar
a un nou marc cultural i lingüístic. Un
dels directors que ha de conviure amb
una gran diversitat lingüística és Pere
Cano, responsable de l’escola
Renaixença, en la qual el 90% dels alum-
nes són nouvinguts. Cano reitera que no
hi ha problemes lingüístics a les aules i
que mai no se’ls ha queixat cap pare. «La

Concentració convocada per Somescola.cat contra el projecte Wert, a la plaça Major de Manresa
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nostra és una escola catalana i la llengua
vehicular és el català. Això no vol dir
menysprear cap llengua», defensa. Cano
garanteix que tots els alumnes saben
parlar «en català i castellà» i assegura
que la llengua de conversa majoritària
entre alumnes al pati és el català. El direc-
tor subratlla que no es tracta d’imposar a
ningú el fet de «ser català». 

Què en pensen els pares dels alumnes
nouvinguts? Zakaria Ofkir és el president
de l’Associació Cultural i Esportiva Arbre
de la Vida, que agrupa ciutadans origina-
ris del Marroc. Ofkir demana una major
presència del castellà perquè el troba de
més utilitat laboral que el català. Ofkir
considera que «no són suficients dues,
tres o quatre hores a la setmana per
aprendre el castellà». El president d’Arbre
de la Vida matisa que no pretenen criti-
car «el català», sinó que la seva opció és
«per la situació econòmica i política del
moment», que es caracteritza, segons ell,
per la «incertesa» derivada de la crisi.
Una incertesa que Ofkir creu que segura-
ment obligarà a emigrar de nou. «El cata-
là només es parla a Catalunya. Amb el
castellà pots anar al Marroc i trobar
feina», argumenta. Tot i això, Ofkir afirma
que entén que «als catalans els dolgui
molt que els vulguin treure la llengua
materna», però es lamenta que les seves

filles, diu, «no sabran parlar bé el castellà
fora de Catalunya». 

Francesc Xavier Navarro, portaveu de la
plataforma en defensa dels ciutadans
nouvinguts Bages per a tothom, explica
que la idea que el castellà hauria de tenir
més pes sempre ha estat present «dins la
comunitat nouvinguda»: «No conside-
ren el català com una eina principal per-
què sempre han estudiat l’eina que els
dóna més mobilitat», raona. Per ell la
clau és treure als immigrants la condició
«d’errants», que els dificulta l’arrelament.
Denise Ivany Vieira de Paula és una cata-
lana d’origen brasiler que exerceix de
representant al Bages de Veu Pròpia, una
associació de nous catalans que defen-
sen la integració dels nouvinguts per la
via de la llengua. Ivany, que expressa una
opinió personal, pensa que els pares que
volen que els seus fills siguin escolarit-
zats més hores en castellà «estan equivo-
cats». Segons ella, si només es fixen en la
utilitat de la llengua, «val més que apren-
guin l’alemany». Tot i això, Ivany nega
que el català no sigui útil: «em vaig ado-
nar que si parlava català tenia moltes
probabilitats de trobar feina i fer amics». 

Josep Gallardo, de la FAMPA, nega
l’existència de «cap queixa» dels pares
d’alumnes nouvinguts per l’actual polí-

tica lingüística a les escoles. «De
moment tothom ho ha acceptat», afir-
ma, bo i afegint que alguns dels pares
d’aquests alumnes participen en cursos
de català organitzats per les AMPA.
Jaume Puig, president d’Òmnium
Cultural del Bages, defensa la presència
d’una sola escola en català per evitar la
fractura de la societat: «Les nostres
escoles són un exemple de cohesió i
treballen per consolidar una única
comunitat. Una escola catalana en llen-
gua i en continguts no separa els
infants i joves per la seva llengua
d’origen i ajuda a construir una societat
més cohesionada, democràtica i lliure»,
argumenta. El regidor Llobet també
remarca que «la immersió en català a
l’escola és especialment essencial pre-
cisament per als nens i nenes que no
tenen el català com a llengua familiar.
És a ells a qui vetaríem el coneixement
i el domini de l’idioma si no en garan-
tim l’aprenentatge a l’escola». 

És bo que als alumnes nouvinguts, quan
són menuts o no tan menuts, se’ls aculli
en català o es podria fer alguna mena
d’excepció? «És bo acollir-los en la llen-
gua materna del lloc on van», considera
Navarro, de Bages per a tothom. Cano
admet que «els primers dos o tres mesos
fins al Nadal són difícils» pel que fa a la
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comprensió entre alumnes i professorat.
Però defensa que no fan sinó aplicar la
llei vigent i que és bo que sigui així per tal
que els nens aprenguin «a llegir i pensar
en català». Gallardo afirma que una aco-
llida en castellà dificultaria la integració
dels alumnes a la societat. «Per la gran
ma joria de la comunitat educativa el
català es l’idioma de referència» i cal que
«la seva integració sigui la més rapida
possible per poder sentir-se part del pro-
jecte educatiu», explica Gallardo. Ofkir,
de l’Arbre de la Vida, no defensa una aco-
llida en castellà, sinó un ensenyament
que garanteixi «el mateix nivell» de cata-
là i castellà. Ofkir confessa, de tota mane-
ra, que les seves filles solen treure més
bones notes de castellà que no pas de
català. 

La dificultat del català
A la pregunta de si als nouvinguts els
costa parlar català per la dificultat de
l’idioma o per altres raons socioculturals,
Cano, de la Renaixença, afirma que «a
fora» potser no el practiquen «perquè les
seves famílies tenen més facilitat per
aprendre el castellà», cosa que és un obs-
tacle pedagògic perquè «és més fàcil
pen sar en una llengua que es parla
col·lo quialment». En aquesta línia, Ofkir,
de l’Arbre de la Vida, explica que els pares
d’origen marroquí solen parlar en caste-
llà als fills perquè no saben el català. Que
no és pas un problema de dificultat:
«qualsevol idioma és fàcil d’aprendre»,
afirma. Ofkir afegeix que, de fet, els ciuta-
dans marroquins solen ser políglotes
amb una gran facilitat. I el fet que molts
d’ells parlin el francès facilita aprendre el
català perquè «hi ha moltes paraules que
són iguals». Ofkir es queixa que l’asso -

ciació ha demanat suport a les institu-
cions per aconseguir un professor de ca -
talà de reforç extraescolar i no l’ha acon -
se guit. En canvi, sí que tenen dues volun-
tàries que els fan classes de castellà. 

Cano destaca que l’aprenentatge del
català per part dels alumnes xinesos «és
complicat», però que amb esforç «també
el parlen». Uns altres col·lectius força
refractaris a aprendre’l són els sud-ame-
ricans. Tot i això, Cano subratlla que
«s’esforcen a parlar-lo» i que si «necessi-
ten aclarir alguna cosa, els ho traduïm».
Ivany reconeix que la fonètica juga un
paper rellevant en l’aprenentatge de
l’idioma. Ella, parlant nadiua de portu -
guès, parlava «en un any i mig un català
perfecte». Considera que «és lògic» que
hi hagi col·lectius a qui els costi apren-

dre’l, però «no hauria de ser una excusa».
I critica els nouvinguts castellanopar-
lants que no fan l’esforç d’aprendre’l. Na -
varro, de Bages per a Tothom, afegeix
que «les entitats sud-americanes defen-
sen el català, però potser amb no gaire
força». 

La directora de l’IES Pius Font i Quer,
Teresa Torra, assegura que, contra tota
lògica aparent, bona part dels marro-
quins nouvinguts que tenen al centre
parlen en català, mentre que molts dels
alumnes nascuts aquí parlen en castellà.
L’any passat Torra tenia a càrrec una clas-
se d’uns 20 alumnes, dels quals una
desena eren nouvinguts. És curiós que
els alumnes que habitualment parlaven
entre ells en castellà, segons la directora,
quan s’havien de dirigir als nouvinguts,

Proposta contra la llei Wert i les retallades a l’escola pública, organitzada per la plataforma El Bages es mou
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ho feien en català. Torra reconeix que els
més problemàtics a l’hora d’aprendre el
català són els alumnes sud-americans
perquè no tenen la necessitat de canviar
d’idioma per ser compresos.  

Laura Mateo, del Guillem Catà, manifesta
que al pati del centre es parlen diverses
llengües, tantes com a procedències
d’alumnes. El que sí que ha notat, tanma-
teix, és que entre l’alumnat nouvingut
predomina el castellà a l’hora de comu-
nicar-se en l’àmbit privat.

La llengua a la FUB 
Més enllà de les escoles i instituts, a
Manresa també hi ha centres universita-

ris: la FUB i la UPC. A diferència del que
passa en universitats com la UAB, a la
qual la FUB està adscrita, no hi ha quo-
tes lingüístiques de repartiment pro-
porcional d’assignatures. En rigor, hi ha
universitats en què està fixat que el 50%
de les classes es facin en català, el 30%
en castellà i el 20% en anglès. És només
un exemple. A la FUB, no. «La majoria de
classes s’imparteixen en català», asse-
guren fonts de la universitat. De tota
manera, la FUB sí que comparteix els
mínims del marc general català: «Ús
prioritari del català en la docència i lli-
bertat dels alumnes perquè s’expressin
en la llengua que els sigui més còmo-
da», segons les mateixes fonts. 

Segons la FUB, la llengua «no és un
motiu de conflicte». Els estudiants que
solen expressar recels per la docència
en català solen ser sobretot els
Erasmus, provinents de la resta de la
Unió Europea, i els Sèneca, de la resta
d’Espanya. El 20% dels estudiants de la
universitat provenen de fora de Cata -
lunya. La FUB els ofereix formació gra-
tuïta per aprendre el català i «són
molts els que s’acullen a aquesta inicia-
tiva», assegura la universitat, que treu
importància als problemes d’incom -
pren sió d’aquests col·lectius pel fet
que «normalment, els alumnes d’Eras -
mus i Sèneca participen en programes
de pràctiques en empreses i fan po -
ques classes a l’aula i, per tant, incidei-
xen poc en la dinàmica lingüística de la
docència». De tota manera, de queixes
puntuals sempre n’hi ha. «S’han resolt
sempre des del diàleg i el sentit comú»,
afirma la FUB. 

La política lingüística de les universitats
aposta prou per l’anglès? Actualment
s’imparteix de manera residual a
Manresa. En aquest sentit, la FUB pre-
veu implantar a partir del curs vinent
«assignatures transversals completa-
ment en anglès als diferents estudis».
Aquesta aposta va dirigida específica-
ment als «darrers cursos del grau i als
postgraus». «És una manera de fer més
atractiva la nostra oferta acadèmica als
estudiants estrangers i, també, de millo-
rar la preparació dels nostres estudiants
en un món cada cop més globalitzat»,
argumenten.

Membres de l’Associació Cultural i Esportiva Arbre de la Vida. A l’esquerra, Zakaria Ofkir, el seu president 
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a ruta d’aquest mes és suau, recomana-
da per a èpoques amb nombrosos àpats
com en les que ens trobem: les nadalen-
ques. Un camí planer i no gaire llarg,
perfecte per digerir sense forçar el cos,
ideal per portar a terme en família. El
trajecte comença al camí vell de
Rajadell; per tant, es pot deixar el cotxe
al polígon industrial que hi ha just

abans. Poc després, travessem la via i agafem el camí
del Suanya que ens durà fins al seu bosc.

El bosc del Suanya es situa a la riba de la riera de
Rajadell, al peu de la casa que li dóna nom. Es tracta
d’una pineda, amb pins alts i espigats que podem anar
observant en el trajecte, acompanyats d’alguna alzina.
Seguim caminant fins assolir la zona central del bosc,
on hi ha un descampat ideal per parar-se i descansar. A
partir d’aquí, mitja volta i cap a Manresa o també hi ha

la possibilitat d’aprofitar per agafar altres itineraris que
ens ofereix la zona: Des del Gorg Blau, fins a indrets
com ara Salelles, la urbanització de Can Servitge o el
barri del Xup. 

El Suanya forma part de l’Anella Verda de Manresa.
Naturalesa que envolta la ciutat i permet als seus habi-
tants desconnectar de l’asfalt, del trànsit i de tot allò
que vulguin amb tan sols mitja hora caminant, o
menys estona encara amb bici o corrent.

De Manresa al Suanyala
 ru

ta

FITXA TÈCNICA
Nom: De Manresa al Suanya 
Inici i final: Manresa
Distància recorreguda: 4 quilòmetres
Temps: 1 hora i 30 minuts
Dificultat: Mínima

Anna Pujol 
Aida Cantero (il·lustració)

L
Bosc del Suanya

Gorg Blau
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Grisa o verda?

Ignasi Cebrian

na
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anresa és natura, és un ecosiste-
ma. Més d’un, en llegir aquesta
frase, pot quedar perplex, ja que,
en principi, Manresa, i totes les ciu-
tats del món, no sembla que en
tinguin gaire, de natura. Sovint
pensem que les ciutats són
entorns artificials construïts sobre

un marc físic estricte definit pel clima, el substrat geològic
i el relleu. Si suposem que els humans no som natura,
entendrem fàcilment aquesta perplexitat. Però els
humans som natura, formem part de la natura i, per tant,
tot el que fem i construïm a la ciutat n’esdevé, també: els
habitatges, els carrers, els comerços, els vehicles... En
direm natura artificialitzada, però no deixa de ser natura.

Tota ciutat és el resultat d’un procés històric que ha deixat
les seves empremtes de forma diversa sobre la natura i ha
conformat una natura diferent. Les ciutats ens ajuden a
lluitar contra les inclemències de la natura i ens faciliten,
en definitiva, viure més còmodament. Les ciutats són eco-
sistemes on predomina una única espècie, els humans.
Són ecosistemes on hi ha un medi físic i intercanvis de

materials i energia. La ciutat pren oxigen i allibera CO2,
importa energia i n’exporta, absorbeix calor i n’allibera,
obté matèria en forma d’aliments i productes i genera i
recicla residus, consumeix aigua neta i potabilitzada i pro-
dueix aigües residuals... Les ciutats com a ecosistemes
inclouen altres organismes que sempre, encara que no ho
sembli, s’interrelacionen i interaccionen. Organismes que
tenen un clar i definit paper dins l’obra representada cada
dia en aquest gran escenari que és Manresa. 

Les plantes, com a organismes, tenen un paper clau dins
de l’ecosistema urbà. Aquestes conformen el verd urbà
sovint poc valorat, sobretot als parcs interiors de la ciutat.
El terme municipal de Manresa posseeix espais verds
naturals (la riera de Rajadell, serra de Montlleó...), parcs i
jardins (parc de Puigterrà, parc del Cardener...) i altres
espais dominats per la vegetació. Aquest verd urbà ens
proporciona serveis quasi invisibles. Contribueix a reduir i

mitigar certs contaminats, com, per exemple, el CO2, els
òxids de nitrogen, els òxids de sofre, l’ozó i les partícules
en suspensió. També els arbres, per exemple, poden fer

baixar les temperatures a
l’estiu gràcies a
l’evapotranspiració i a
l’ombra que donen. Però,
sense cap mena de dubte,
el verd manresà ens ofe-
reix salut física –entorns
per passejar o fer esport– i
psíquica, i gaudir estètica-
ment de formes, colors i
olors. Valors del tot
imprescindibles i necessa-
ris per als ciutadans. 

Manresa hauria de ser una
ciutat molt més verda. Per
això els manresans haurí-
em d’exigir i valorar
aquesta verdor de forma
rigorosa: exigir espècies
adequades, demanar
bona accessibilitat als
espais verds, manteni-
ment i cura de les plantes,
així com exigir civisme i respecte per aquests entorns
verds. No es tracta d’una qüestió de color: ser una ciutat
grisa o ser una ciutat verda. Es tracta d’una qüestió de
salut: el verd urbà fa la ciutat més humana i ens ajuda als
manresans a estar més sans.

M

A dalt, grup de plàtans alts i
llargs al costat del pont Nou
(esquerra), i imponents àlbers a
l’entrada del Puigterrà. A sota,
coloracions vermelloses,  al
fons, dels aurons de la riera de
Rajadell.
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CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT 
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n 
Tel. 93 872 17 07  - manresa@cpnl.cat

El mes de febrer, el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat
obre el període de matriculació dels
cursos de català per a adults del perío-
de febrer – juny 2013.

El Consorci per a la Normalització
Lingüística (CPNL) organitza en tot el
territori cursos de català per a les perso-
nes que volen aprendre a parlar en
català amb fluïdesa i correcció (nivells
inicial, bàsic i elemental) i per a les que
volen aprendre a escriure’l adequada-
ment (nivells intermedi i de suficiència).
També ofereix cursos de nivell superior
o perfeccionament (D).

Els certificats de nivell expedits pel
CPNL són equivalents oficialment als
certificats de la Direcció General de
Política Lingüística i tenen una corres-
pondència amb els nivells del Marc
europeu comú de referència (MECR).

Per inscriure’s a un curs cal certificar el
nivell que es té o bé fer una prova de
col·locació. Aquestes proves es fan els
dies 13 i 18 de febrer a hores convingu-
des; cal demanar hora a partir del dia 1
de febrer. La inscripció per als antics
alumnes és el dia 14 de febrer, els
nivells bàsics i elementals, i el 15 de
febrer, els nivells intermedis i de sufi-
ciència.

La inscripció general als cursos dels
nivells bàsics i elementals és el dia 19
de febrer i als nivells intermedis i de
suficiència és el dia 20 de febrer. En els
nivells intermedis i de suficiència hi ha
cursos presencials i semipresencials.

Per a més informació podeu trucar al
telèfon 93 872 17 07, adreçar-vos a
manresa@cpnl.cat, al Servei Local de
Català de Manresa o visitar la web
www.cpnl.cat/xarxa/cnlmontserrat

Nova oferta de cursos febrer-juny 2013
Els cursos de català del CPNL permeten aprendre català 

i millorar i perfeccionar-ne el nivell

Retalla o fotocopia aquesta butlleta i fes-la arribar a la redacció d’El Pou de la gallina, al carrer de Sobrerroca,
26, 1r. 08241 Manresa (Bages). També pots enviar-nos un correu electrònic a l’adreça elpou@elpou.cat

Nom i cognoms

Adreça 

Població CP Tel. 

Se subscriu a El Pou de la gallina, de a de 2013, per un 

import de 3,70 euros per exemplar, que pagarà:

Titular 

Caixa o banc Codi 

Agència Codi 

Carrer 

Població 

Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou 

de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.

(signatura)

Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou!
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Mini Countryman:
mirada acaparadora

Enric Oller i Carbó
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a quarta carroseria del Mini incrementa sen-
tit pràctic i polivalència. Creix en mesures i
guanya en confort gràcies a l’increment de la
distància entre eixos i a la reserva d’espai al
maleter. 

Les formes modernes del Mini contempora-
ni són sinònim d’èxit. Converteixen el model
en tot un referent, perquè compensa les

limitacions d’espai interior de les versions convencionals i
fa que aquesta versió esdevingui alguna cosa més que un
caprici. 

El Countryman conserva l’encant dels trets exteriors del
Mini «de sempre»: generoses òptiques rodones al frontal;
boca inferior de ventilació negra amb tramat d’eixam
d’abella; corbatures al capó, sostre i cua..., amb l’afegit
d’alguns trets d’estètica SUV, com ara el folrat de les talo-
neres o els passos de roda. Munta quatre portes conven-
cionals més la del maleter. Totes amb marc. Però, tot i
l’estampa, no som pas davant d’un 4x4 a l’estil. Ni l’alçada
del cotxe respecte del terra, ni el recorregut de suspen-
sions o l’absència de reductora aconsellen aventures lluny
de l’asfalt. Tampoc va calçat ni protegit als baixos per
afrontar aquesta mena d’escenaris. Som més aviat davant
d’un utilitari amb bona estampa que aglutina un grapat
d’arguments de caràcter pràctic. Semblantment al que
passa amb el Nissan Juke, el Toyota Urban Cruiser o
l’Skoda Yeti, presenta una carrosseria eixamplada que es
pot adquirir amb tracció al davant o total. Gros, poc aero-
dinàmic i amb la possibilitat de personalitzar-lo amb un
grapat de bandes adhesives, el millor és no fer res que no
faríem amb un turisme convencional.   

L’originalitat del Countyman s’encomana a l’habitacle, on
hi ha espai suficient per a quatre adults. Tots els seients
van col·locats en una posició més elevada, amb bona
accessibilitat i envoltats de tota mena de rellotges indica-
dors, compartiments per als objectes de butxaca i coman-
daments retrofuturistes. Un autèntic aparador visual no
massa ergonòmic que escampa commutadors pel sostre,
el panell frontal o al costat mateix de la palanca del canvi.
Nosaltres pensem que tanta càrrega emocional condicio-
na un xic la funcionalitat i sentit pràctic, però els criteris de
moda imperen. La casa ofereix la possibilitat de configurar
l’interior amb quatre seients, a fi i efecte que els del darre-
re quedin independents i puguin abatre’s o desplaçar-se
longitudinalment fins a 13 cm per millorar la capacitat del
maleter (amb 350 litres i sense roda de recanvi). Les bases,

doncs, semblen es -
tar posades i una
l l a m b r e g a d a
fugissera al llistat
d’equi pa ment ens
revela que aquest
pot a arribar a esde-
venir quasi infinit, si
no hi ha límit pressupostari. Als controls de tracció i esta-
bilitat, el sistema d’ajut per a l’arrencada en pujada i
l’start&stop per optimitzar l’estalvi de combustible, hi
podrem afegir, si paguem seients calefactables, sostre
panoràmic o fars de xenó amb feix adaptatiu. 

La nostra unitat, amb acabat Cooper, duia el bloc de gaso-
lina de quatre cilindres de 1600 cc. Es tracta d’un propul-
sor d’injecció directa i 122 CV amb pocs baixos, que es
recupera de forma feixuga en haver d’arrossegar 300 kg
suplementaris i suportar un coeficient aerodinàmic poc
favorable. Ens ha agradat pel bram seductor que destil·la,
la immediatesa de guiatge que ofereix i per la relació del
canvi i la situació de la palanca, molt a l’abast. La caixa, de
sis marxes i els frens, generosos en mida i resistència, per-
meten afrontar els revolts amb convicció matemàtica.
Resulta més confortable que la resta de models de la
gamma i es mostra tolerant amb les imprecisions quan
fem de pilots ocasionals.  

L

FITXA  TÈCNICA
Motor: Davanter. 4 cil. en línia. 1.596 cc Injecc. direc. Turbo 122
CV gasolina. Tracció: Davantera. Canvi: manual 6 vel. Frens:
discs/discs. Consum mitjà: 8,4 litres. Preu: 22.950 euros
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Marc Marcè Casaponsa

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

uin va ser el teu primer
treball?
—Els darrers anys de la
Badia Solé treballava a
les tardes als Elec tro -
domèstics Már   quez.
Ins tal·lava equips de
música d’alta fidelitat,
televisors i tota mena

d’electrodomèstics per les cases. Em vaig
oferir a, si calia excepcionalment, fer el
trasllat dels objectes amb el vehicle del
meu pare, però va arribar un moment
que es va convertir en norma per sistema,
em vaig queixar i el Márquez em va dir
que ja podia plegar. Així ho vaig fer.
Treballava sense con tracte, però em va
servir com a experiència. Les propines,
que eren freqüents als anys 1979 i 1980,
fo ren com una escola de vida. Així, vaig
veure que hi havia un codi. Les cases
bones donaven una propineta o res, en
canvi, la gent humil donava bones propi-
nes. La més grossa me la van donar en un
habitatge a la balma de sota la Balco -
nada, on vaig portar una tele espectacu-
lar. Recordo que van ser 500 pessetes de
l’època.

Música
—D’on neix el teu interès  per la música?
—Tot va començar quan estiuejava a
Blanes amb els pares. Era l’any 1977, quan
un amic gironí va portar un company seu
que tocava en un grup de Girona i era tot
un expert en música anglesa i nord-ame-
ricana, aquí molt minoritària. A partir
d’aquell moment em converteixo en fan
d’aquella música i començo a escoltar
grups com Pink Floyd, King Crimson,
Deep Purple o Jethro Tull. El fet de ser un

fan de la música em porta a interessar-me
pels aparells de reproducció i a la vegada
a fer crítiques de música a Gazeta de
Manresa.

—Com va ser que hi comencessis a
col·laborar?
—Coneixia en Josep M. Farràs, periodista
vocacional i actual cap de transmissions
esportives de TV3, que col·la borava amb
la Gazeta i des que tenia deu anys ja feia
imitacions del periodista José M. Garcia.
Em va proposar fer crítica de discos i vaig
començar amb un de Robert Fripp. Vaig
començar a fer-hi una col·laboració set-
manal i era un dels pocs que hi escrivia en
català. Dins el diari em relacionava amb
Josep M. Farràs, Pere Gassó, que n’era el
principal redactor, i una mica amb en
Lladó, però al director Lozano tan sols el
veia entrar i sortir. Cada vegada
m’entusiasmava més fer les crítiques dels
concerts locals.

—D’aquí passes a El Pla de Bages?
—Sí. Quan la Gazeta es converteix en El
Pla de Bages, el seu nou director, Josep
Moya Angeler, em va oferir de col·la -
borar-hi de manera permanent i em va
encarregar la secció d’espectacles. Cada
setmana havia d’omplir una pàgina. Vaig
viure l’amarga experiència del diari i vaig

ser testimoni de muntar un diari conser-
vador en català. Es tractava d’adaptar la
vella Gazeta de Manresa a un producte
nou. El director s’ho va agafar amb molta
empenta inicialment, però no va saber
crear un equip i a mesura que els resultats
no acompanyaven, El Pla de Bages es des-
munta sol. Era un vaixell a la deriva. M’hi
vaig quedar fins a l’últim moment, quan
Joan Armengol –que després també
seria treballador de Regió7– ens va dir
que s’havia acabat definitivament tot el
paper de galerada disponible. Guanya va
uns cèntims, tenia bons discos i volia con-
tinuar per aquest camí, així que necessà-
riament havia d’anar a parar a Regió7.

Regió7
—Com t’ho vas fer?
—Vaig trucar al director Gonçal
Mazcuñán, que em va adreçar al cap de
Cultura, Albert Macià, el qual de seguida
em va encarregar la crítica de discos. Fins
aleshores jo havia estat un autodidacte,
però l’Albert va ser el meu primer mestre
i em va ensenyar a estimar la professió.
Amb ell, em vaig trobar totalment abocat
a la feina de fer el diari. Em va fer enamo-
rar de la professió de periodista. Té una
enorme vàlua i capacitat i ha estat una
persona malaguanyada pel periodisme a
causa de la seva mala salut. Gràcies a ell,

Q
Llicenciat en Ciències de la Informació, és director de Regió7 des
de 2006. N’havia estat redactor i cap de Cultura, cap de Societat
i subdirector. S’inicià al periodisme a través de la música, com a
crític a Gazeta de Manresa i El Pla de Bages. També havia
col·laborat a la Tertúlia del Vespre a Ràdio4. Té dos cursos de
Comunicació per la Universitat de Califòrnia UCLA. De jove havia
format part del grup musical de Súria New Version.
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vaig aprendre molt. Feia des de crítiques
de discos a l’Agenda i vaig arribar a cap de
secció quan l’Albert va decidir passar a fer
d’altres tipus de feina, a causa de la salut.
Recordo que vaig cobrir el meu primer
concert al Menfis de Berga el 1984. Amb
l’Albert m’adono de l’amplitud del món
cultural que a partir d’aquest moment
m’interessa moltíssim, alhora que desco-
breixo les tècniques de l’ofici.  Es va atre-
vir tant amb mi que de manera impru-
dent (com que el meu avi pintava i jo
tenia una mínima cultura plàstica) em va
enviar a fer comentaris d’exposicions i
vaig conèixer el turbulent món de l’art
manresà, en què la llibertat d’opinió en
aquest terreny no estava gaire valorada.
De mica en mica, llegint i vivint Regió7
obro els ulls a l’activitat política i social
local que fins aleshores no m’interessava.

—Com valores la teva etapa com a crític
de música?
—Era un moment bo de la revifada man-
resana, amb bandes molt considerables,
que coincidien en el temps amb la movi-
da madrilenya. L’Albert em va ajudar a
tractar el tema com un fenomen seriós,
de manera que aquests grups van tenir
un altaveu enorme: K-Melot, Mercado
Negro i d’altres de prometedors com ara
Simulacro perfecto i després Fabius Cata.
Sóc conscient que en aquella època vaig
agafar la fama d’intractable, però amb
tota la inconsciència del món. Treballava
amb rigor i considerava que la meva feina
dignificava els músics. No tothom ho va
entendre.

—Què seria el més remarcable de la teva
etapa com a cap de Cultura?
—Vaig iniciar-la l’any 1990 quan ja havien
passat deu anys des que vaig començar a
escriure i en portava sis al costat de
l’Albert Macià. Vam prosseguir amb el
suplement Idees que havia estat conce-
but per l’Albert i després com a
Suplement, amb l’entrada d’Eudald
Tomasa –que hi va fer una feina esplèndi-
da– es va convertir en un producte
d’interès que malauradament es va haver
de suprimir per les retallades a causa de
la crisi de 1992-1993.

—Després també vas estar a Societat, oi?
—Sí, per decisió de Gonçal Mazcuñán. Va
ser un moment molt determinant en el
meu procés d’aprenentatge. El Gonçal
sempre ha tingut una enorme confiança
en mi, però tot i així quan va posar-me a
fer Societat, va ser fer un salt en el buit. Va

ser un veritable punt d’inflexió on
reaprenc l’ofici. Vaig necessitar molta
paciència i indulgència per part dels
companys i del mateix Gonçal i sempre
els ho he agraït.

—I el pas a subdirector?
—Inicialment em va costar perquè no
tenia la preparació adequada. Vaig tornar
a tenir sort de la paciència i comprensió
del conjunt dels redactors i de la resta
dels companys per fer la feina accepta-
blement i d’una manera progressiva. Vaig
posar-hi molta il·lusió en una feina que
requeria la complicitat del conjunt de la
redacció. En canvi el darrer pas a la direc-
ció, l’any 2006, ja no em va suposar cap
salt, en tenir l’experiència de subdirector.
A la pràctica ja estava més acostumat a la
nova feina.

—Que és el que més remarcaries de tota
la teva estada a Regió7?
—El més apassionant ha estat poder
assistir a la fase de més creixement del
dia ri. El moment d’expansió va des del
1984 fins al començament de l’actual crisi
del 2007. Regió7 havia començat amb
una sabata i una espardenya, però de se -
gui da va  aconseguir una professiona lit -
za  ció i creixement continuats, amb una
gran expansió comarcal i amb la sensació
que en la premsa escrita comarcal tot és
possible. Vaig tenir la sort de participar-hi
plenament. També remarcaria l’es forç de
les persones que ho van impulsar des de
l’inici, que van saber convertir un biset-
manari, nascut a precari, en un diari amb
informació general i un dels pocs diaris-
diaris de set dies a la setmana que es pu -
bliquen a Espanya, llevat de les capitals
de província. És una excepció que es con-
verteix en un gran actiu per a Manresa.

Prensa Ibérica
—Com valores l’absorció de Regió7 per
l’empresa Prensa Ibérica?
—L’any 2006 estàvem en un moment de
màxima expansió econòmica. El diari
tenia uns 500 accionistes independents i
estava dirigit pels seus professionals.
Ningú en el Consell d’Adminis tració no hi
tenia una participació significativa. Així,
per tirar endavant noves inversions calien
els recursos propis, l’endeutament o
l’ampliació de capital. El diari era un actiu
amb valor, de tal manera que alguns
accionistes volien transformar les accions
en cèntims. En un moment d’eufòria eco-
nòmica hi havia diversos compradors,
com ara les ofertes d’El Punt, El Periódico...

Nosaltres volíem garantir la continuïtat
de Regió7. Per això es va optar per la
venda del diari a Prensa Ibérica, on som
un dels 17 diaris independents entre ells.
Se’ns ofereix solvència econòmica i  se’ns
garanteix que el diari pot continuar
essent com era. La tria ha estat un encert
com s’ha demostrat anys després.

—Quina és la filosofia dels diaris de
Prensa Ibérica?
—Són diferents i independents entre ells:
n’hi  ha de progressistes i de conserva-
dors. Prensa Ibérica és un grup de
Barcelona, on té la seva seu fiscal. No té
cap pretensió ni línia editorial concreta ni
voluntat d’influir en governs ni partits. En
els seus mitjans de comunicació vol bons
gestors i professionals que funcionin i
connectin amb el territori. És una garan-
tia real per continuar essent el que som,
com passa amb els altres diaris del grup.

—Què us ha aportat la nova propietat?
—Ara hi ha un únic accionista que és
Editorial Prensa Ibérica, que és propietat
de Francisco Javier Moll, i a la societat de
Re gió7, que continua sent Edicions Inter -
co marcals SA, s’hi ha afegit un adminis-
trador seu que no és físicament al diari,
sinó que en fa una supervisió des de fora.
L’equip del diari no ha canviat. La inter-
venció del grup es concentra a assegurar
que la gestió i l’administració del diari
siguin impecables. El producte continua
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funcionant com fins ara. Amb la crisi, a la
pràctica, la nova empresa ens dóna facili-
tats, tenim economies d’escala que pro-
porciona el grup i la seva publicitat. Sa -
bem que darrere tenim una empresa sol-
vent que ens permet fer les coses amb
tran  quil·litat. No hem hagut de prendre
mesures dràstiques, però sí ajustar la
gestió sense alterar substan cialment la
redacció i el producte periodístic central.
És cert que aquests anys de crisi s’ajusta la
despesa admi nistra tiva suprimible,
s’eliminen su ple ments i edicions que
enriquien el producte però no n’eren el
tronc central, i es re du eix la plantilla a
mesura que ho fa la pro ducció. Ara bé, cal
deixar clar que la part principal de la

redacció, a grans trets, està igual que el
2007 –hi ha hagut jubilacions com les del
Gonçal Mazcuñán i Jor di Comellas–, no
s’han renovat alguns contractes i s’ha tan-
cat l’edició d’Igualada. 

—Així doncs, des del 2007, els ajustos no
han estat traumàtics?
—Tot i que els ajustos no han estat trau-
màtics i que s’ha pogut mantenir el nucli
principal de la redacció i del producte, sí
que ha calgut prescindir d’algunes perso-
nes de vàlua, cosa que ha estat dolorosa
per a tots, i lamentablement caldrà conti-
nuar fent ajustos perquè la perspectiva
per al 2013 és molt dolenta per als mit-
jans de comunicació, tot i que confiem
que aquest serà el darrer ajust i que se -
rem capaços de tornar-ho a fer de la ma -
nera menys traumàtica possible, comp -
tant amb la responsabilitat que la planti-
lla del diari ha demostrat en tot moment
fins ara. Tenim a favor que, encara que la
facturació publicitària està en caiguda
des del 2008 per culpa de la de bi litat del
consum, la venda de diaris es comporta
força bé, i això ens fa tenir la se guretat
que ens en sortirem, perquè mentre tin-
guem lectors serem un mitjà viable i amb
futur. Ser el diari més llegit de llarg a la
Catalunya central –entre 45.000 i 50.000
lectors diaris, segons els estudis oficials–
ens dóna molta confiança.

—Quin són els vostres principals reptes al
sector?
—La rendibilització dels continguts a
Internet, assignatura pendent de tot el
sector, que si ressolem bé portarà a una
nova edat d’or del periodisme, però que
si no es fa bé també pot acabar amb
nosaltres. Altres temes són el tancament
de punts de venda. Encara que la publi-
citat s’ha desplomat, com a tot el sector,
la venda és molt fidel i ens assegura uns
ingressos suficients per mirar el futur
amb confiança. No tenim vendes fictí-
cies ni difusions regalades. No fem com
La Razón amb Iberia, perquè el ministre
és amic seu, ni com La Vanguardia amb
Transports Metropo litans.

—En un diari comarcal els anunciants
poden condicionar els continguts?
—La força de Regió7 és que els nostres
anunciants són molt diversificats, de
manera que la cartera comercial no pot
condicionar de veritat els continguts. Hi
va haver un temps en què Caixa Manresa
era un client important, però la cartera
d’anunciants era molt àmplia. És cert que
ens va crear alguns problemes, però mai
no ens va poder condicionar. Podia retirar
la publicitat i alguna vegada ho havia fet,
però això mai no ens va impedir de pagar
els sous a final de mes. Ara, desgraciada-
ment no n’hi ha cap de tan poderós, de
manera que els nostres anunciants tenen
una base molt variada. És més, actual-
ment, perdem el cul per un anunciant de
100 euros i et puc assegurar que no n’hi
ha cap de prou important perquè pugui
influir en els nostres continguts.

—Al teu entendre, com a director, quin
ha de ser el paper del periodista profes-
sional?
—El periodista forma part d’una maqui-
nària molt complicada, on es treballa
amb terminis justos i temes molt deli-
cats. Sense empenta, hi ha temes que
no els explicaríem mai, però s’ha de
combinar amb molta humilitat. Sovint
passes per la corda fluixa en la tasca de
proporcionar una informació útil i no

dels papanates que sempre es creuen
l’última piulada del Twitter. Hi ha temes
complicats que generen tensió ciutada-
na, que també es trasllada a la redacció.
Per tant, la clau és l’equilibri. Cal tenir
decisió, però només explicar allò que es
pot. Recordo casos complexos com
Tous, Caixa Manresa o Pirelli que s’han
viscut intensament a la redacció, on
com a mínim hem intentat ser el màxim
de professionals i equànimes. Sabem
que és impossible agradar tothom però
també sabem fer el que podem fer,
sense amagar res, però també sense dir
públicament el que no sabem prou bé.
La nostra feina és buscar tant com
puguem i publicar tant com sabem,
però sabent distingir allò que no és
prou clar.

Internet
—Internet ha trasbalsat totalment la
premsa escrita?
—Durant els darrers quinze anys el sec-
tor de la premsa escrita s’ha fet un
embolic absurd i suïcida amb les seves
edicions a Internet. Es va crear un pro-
blema quan alguns editors van consi-
derar que si tenien 100.000 lectors i 1
milió en publicitat podien passar fàcil-
ment a través d’Internet a 200.000
seguidors i 2 milions de publicitat. El
raonament pot semblar lògic però és
totalment erroni. Les coses no funcio-
nen així. Aquesta idea falsa i absurda
que la informació a Internet és gratis
s’ha imposat i ara costa fer marxa enre-
re. El futur passa per fer edicions ober-
tes amb informació tal i com l’elaboren
les ràdios i les televisions, combinat
amb les de pagament que elabores
amb els teus propis recursos. Aquesta
és una informació que té un enorme
valor social, és imprescindible per a la
democràcia i no es pot regalar. Portar-
ho a la pràctica és difícil, perquè el sec-
tor és incapaç de posar-se d’acord per
buscar una solució conjunta. 

—Com serà el nou horitzó i qui té més
possibilitats de subsistir?
—Personalment crec en els smartphones
i els tablets grossos que et permeten tenir
el diari còmodament a la falda, amb uns
productes de subscripció amb contin-
guts del bon periodisme de sempre, ana-
litzats per una firma de confiança, be de
preu i assegut a la teva butaca preferida.
Per tal que això sigui possible cal una
difusió massiva d’aquests dispositius
adequats per llegir, per part de la indús-

«L’Albert Macià va ser el meu primer mestre 
i em va fer enamorar de la professió de

periodista. Té una enorme vàlua i capacitat»
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el perfil
arc Marcè Casaponsa neix a
Manresa el 9 de juliol de 1963.
Fill de Manel i Mercè, la família
del pare procedia de Begues,
d’on el seu avi, pagès, va sortir
per fer de masover en una

masia del Prat del Llobregat, on ara hi ha
Mercabarna. Allà va conèixer una altra emplea-
da de l’explotació, d’una família navarresa que
havia passat per Mèxic i fins i tot havia viscut la
revolució del Pancho Villa: «El meu pare va néi-
xer al mas del Prat. En començar la guerra la
família se’n va anar a Gimenells, a tocar de Lleida,
a portar una explotació d’un rendista que hi apa-
reixia un cop l’any. Van acabar farts de treballar
molt i no guanyar gairebé res i el capellà del
poble li va trobar al meu avi feina a cal Roqueta, a Manresa,
on es va traslladar la família. El meu pare va aprendre a
Manresa l’ofici d’ebenista, va conèixer la meva mare i va
entrar a treballar als mobles Francitorra, primer al taller i
després a la botiga». La família materna és de Manresa de
tota la vida; l’àvia d’una família de Salelles; l’avi d’una
família manresana que tenia un colmado al carrer de les
Piques, «on vaig néixer jo. Ell va muntar pel seu compte un
taller de fabricació de mosaic, va mantenir una certa activi-
tat com a pintor durant la República, entre els deixebles del
Basiana, i va ser el primer president del CN Manresa». Pare i
mare vivien amb els avis materns al carrer de les Piques.
Cap als sis anys es van traslladar a la Reforma.

Va començar el parvulari a les monges josefines del car-
rer de Sant Miquel. Dels 8 anys fins a COU es va estar a la
Badia Solé. Després d’estudiar un any la carrera de Dret
decideix deixar-la per iniciar els estudis de Periodisme a
Ciències de la Informació a la Universitat Autònoma de
Barcelona, on es llicencia a finals de la dècada del 1980.
Fa el servei militar a Barcelona, amb un permís que li per-
met continuar treballant a Regió7. L’estiu de l’any 1998
perfecciona l’anglès a la University of California (UCLA),
una universitat pública de recerca científica ubicada al
barri de Westwood de Los Angeles, on fa dos cursos de
Comunicació. Pel que fa a l’activitat laboral comença

quan feia tercer de BUP i el COU, ja que a les tardes venia
aparells d’alta fidelitat, televisors i electrodomèstics a
Cal Márquez. Des del 1980 col·labora amb Gazeta de
Manresa fins el seu tancament. Després, el 1983, passa a
El Pla de Bages que té una curta vida. Durant dos anys
col·labora a Ràdio4 en la Tertúlia del Vespre. El 1984
comença la seva col·laboració amb Regió7, que s’inicia
gràcies al seu interès per la música. Al llarg del temps ha
estat redactor i cap de Cultura, cap de Societat, subdirec-
tor i des del 2006 exerceix de director de la publicació.
Casat amb Glòria Domènech, tenen dues filles, la
Mariona i la Laia, de 12 i 8 anys.

Durant un curt temps de la seva infantesa havia estat sar-
danista a l’Agrupació Cultural del Bages. Sempre li ha
agradat anar per lliure i d’aquesta manera ha practicat
diverses activitats esportives com ara bicicleta, pesca sub-
marina, navegació, futbol, motorisme, natació, que és el
que fa més ara, i submarinisme. Va estudiar tres cursos al
Conservatori de Música de Manresa i va participar en el
grup de folk de la Badia Solé. També va formar part del
grup de Súria New Version, el 1978, com a cantant. És trac-
tava d’un grup de rock dur de carrer que va tenir la seva
actuació més moguda a la discoteca Peter’s de l’hotel Pere
III de Manresa. El seu interès per la música està en la base
de la seva vocació professional com a periodista.

M

tria de l’electrònica, amb productes de
subscripció. Si això és així, penso que el
futur de la premsa serà esplendorós. Hi
haurà paper, informació digital i aprofun-
dida per a tots els gustos. S’imposarà la
diversificació, com a l’últim grau d’aquest
procés. El nou horitzó el veig amb tots els
mitjans actuals però amb formats dife-
rents. Hi haurà una multiplicitat de
suports on els lectors trobaran les seves
opcions preferides, ja sigui en paper o al

web. Penso que les publicacions amb
més possibilitats de subsistir seran les
locals i comarcals pel fet d’estar més arre-
lades al territori, com ja passa actualment
als Estats Units.

—Pel que fa a les televisions, com veus el
futur?
—Hi ha un problema greu perquè a
Catalunya tenim una llei de televisió local
que sembla copiada de Júpiter o Plutó, ja

que no es correspon gens ni mica a la
realitat del país. A la Catalunya central
tenim una televisió pública autoliquida-
da que correspon als diversos ajunta-
ments; i a Manresa hi ha tres televisions
privades, una de les quals no emet con-
tinguts propis. Cal una racionalització del
sector. En el nostre cas som una empresa
multimèdia que pot ser sostenible, però
no va enlloc si no es reorienta el sector ni
es fan canvis substancials en la llei actual.
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quadern obert
Àngels Arrufat
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L’art embellirà el barri vell

Jordi Estrada

ust abans de Cap d’Any,
Eduard de Pobes, com a pre-
sident del Cercle Artístic, va
presentar a la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament un
Projecte de murals i inter-
vencions artístiques que
pretén «crear un itinerari

d’accions artístiques al carrer, murals i
accions d’autor amb les quals dignificar
el barri antic i donar un atractiu nou a la
ciutat».  Aquesta proposta, que compta
amb el suport i la col·laboració de
l’Escola d’Art i altres associacions cultu-
rals, comercials i veïnals del barri, té
com a precedent més immediat diver-
ses pintades murals realitzades als
carrers de les Barreres, Camp d’Urgell,
Magraner i la Mel. En aquestes interven-
cions, portades a terme al llarg dels
darrers dos anys a iniciativa dels matei-
xos artistes (Benvi Parrilla, Eduard de
Pobes, Rafa Tejero, Susanna Ayala…) o
per encàrrec d’esdeveniments com el
Tocats de Lletra, s’han decorat parets,
murs i façanes de cases velles i deshabi-
tades, solars desolats… Tot un procés
de transformació en què les portes i les
finestres tapiades, els arrebossats
escrostonats i plens d’esquedes, han
recobrat vida i color. La grisa brutor ha
estat substituïda per reproduccions de
comerços, amb els seus rètols al portal;
plantes i flors, retrats de poetes i versos
seus. 

Per impulsar aquest projecte, ha estat
creada una comissió en què, a més dels
mateixos  Pobes i Parrilla, participaran
Marc Argelic i Marc DKO. Aquesta
comissió, en col·laboració amb l’Escola
d’Arts, seleccionarà les propostes, les
quals podran ser executades pels
mateixos artistes o bé pels integrants
d’una brigada d’artistes voluntaris, en
la qual prendren part voluntaris dels

centres excursionistes de Montserrat i
de la Comarca de Bages. 

Es tracta d’una convocatòria oberta a
tothom i receptiva a les disciplines més
diverses. Segons explica Pobes, tant
poden concórrer-hi obres d’art plàstica
com conceptual; obres de pinzell o
amb grafit; composicions figuratives,
abstractes i fins i tot instal·lacions. Des
del Cercle Artístic es facilitarà als inte-
ressats un cens amb la ubicació de la
vintena d’espais previstos inicialment,
atès que els projectes hauran de ser
pensats concretament per un
d’aquests espais.

A banda de la participació espontània
d’altres artistes, ja s’han confirmat
algunes col·laboracions per encàrrec a

fi d’incorporar-hi, segons explica
Parrilla, “alguns murals d’autor”, entre
els quals n’hi haurà de Miquel Esparbé,
Ernest Descals, Joan Ferrer, Jaume
Casacuberta, Josep Grifoll… Les dues
úniques condicions són l’ajustament a
la carta de colors de l’Ajuntament i
l’absència de missatges xenòfobs i
polítics. També hi ha concretada una
intervenció en una paret mitgera del
carrer de la Mel, consistent en un jardí
vertical, a base de plantes enfiladisses,
realitzat per alumnat d’Ampans.

Suport
Malgrat l’austeritat del projecte, serà
difícil de dur-lo a la pràctica si no és
amb el suport de l’Ajuntament, a qui
els impulsors han demanat recursos
materials, econòmics i de gestió. Pel

El Cercle Artístic de Manresa, juntament amb altres entitats i
artistes, s’ha proposat convertir el barri antic de la ciutat en un
espai on viure i passejar sigui més amable i atractiu.
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J
Una de les intervencions que ja s’han fet, amb la participació de famílies 
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que fa als primers, caldrà muntar bas-
tides i poder comptar amb elements
mecànics de suport. En l’aspecte
econòmic, caldrà preveure una petita
assignació econòmica per als artistes
participants i també per a la compra
de pintures, si bé, com comenta
Pobes, l’ecoart permet reduir costos
gràcies al reciclatge de pintures retira-
des del mercat –ja sigui per tara o
caducitat– o altres materials proce-
dents de la deixalleria o l’abocador
municipals.

Quant a la gestió, és d’esperar que
l’Ajuntament ajudi en la tramitació dels
permisos i també en la mediació amb
els particulars, no sempre receptius a
la iniciativa.   

I és que encara hi ha qui associa pintar
parets amb embrutar-les. Sovint ha
estat així, a causa d’espraiades vandà-
liques o missatges més o menys reivin-
dicatius. Ja fa anys, però, que a
Manresa l’art urbà s’ha fet present en
diferents punts de la ciutat. L’inventari
d’actuacions és llarg i divers. Des de
les pintures murals de les arcades de la
plaça de Sant Domènec, avui desapa-
regudes, fins al mural més recent amb
la imatge de la visita del president
Companys a l’escola Renaixença, obra

d’Eduard de Pobes. En l’entremig,
hauríem de situar-hi el repintament de
la façana principal de l’Escola d’Arts,
les instal·lacions de Grillart, el mural
trompe l’oeil ‘La pau vola’ de Yorgos
Konstantinu de la plaça Fius i Palà; els
grafits de la façana de Sala d’Art
Rubiralta, realitzats per David Rivero,
Marc López i Nikita Baptista… Per a
Pobes i Parrilla, no hi ha dubte que «la
identitat d’un país o una ciutat rauen
en la cultura, que s’expressa a través
d’una llengua i també d’unes determi-
nades formes artístiques».

Arreu de les nostres ciutats i de
l’estranger trobarem mostres d’art

mural, però el que té de nou aquesta
proposta és la idea d’unificar totes les
accions en un sol espai, el qual es con-
vertirà en una gran sala d’exposicions
més o menys efímera a l’aire lliure.
Alhora que es contribuirà a fer més
habitable el barri, els murals actuaran
com un reclam artístic i tal vegada fins
i tot turístic. La transformació ja ha
començat i es preveu imparable. Allò
que haurà nascut com un bolet té
prou substància i capacitat
d’engrescament perquè acabi conver-
tint-se, si es mantenen l’entusiasme, el
compromís i la constància,  en una
taca d’oli capaç d’estendre vida i color
per tota la ciutat.

Born, 24 - 08241 Manresa - Tel. 938724130
rubiralta24@hotmail.com

A sobre, la transformació dels murs del carrer Barreres. A sota, el mur pintat del parc del carrer de la Mel
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Seu del Banc Mercantil 
de Manresapa
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‘actual seu central del BBVA a la ciutat ocupa
gairebé tot el front de façana del carrer
d’Àngel Guimerà entre el carrer de Puigterrà
de Baix i el de Sant Joan Baptista de la Salle. El
primer tram del carrer Guimerà i del Passeig
es caracteritza per una arquitectura
d’habitatges plurifamiliars que representen
la transició entre el nucli antic i l’eixample del

final del segle XIX. Es tracta de dos edificis comercials i resi-
dencials contigus que conformen un dels fronts edificato-
ris amb més identitat del carrer Guimerà. Es van construir
entre 1880 i 1900, són de planta baixa i dos pisos i presen-
ten façanes simètriques, tot i que les parcel·les són irregu-
lars i de mida diferent. El més característic d’aquests edifi-
cis és la decoració neoclàssica de les façanes i les dues tor-
res que hi ha a la coberta que es veuen des d’arreu del car-
rer Guimerà. 

Les façanes tenen una composició unitària i simètrica en la
qual contrasten l’horitzontalitat del fris de petites finestres
del pis superior amb la verticalitat de la resta d’obertures:
quatre portes per finca a la planta baixa i quatre portes bal-
coneres al primer pis, les dues centrals de les quals tenen
balcons i arcs ressaltats que contenen el relleu de dues
cares. El mur està cobert amb plaques de pedra a la plan-
ta baixa i al sòcol, les cantonades i els emmarcaments del
primer pis i contrasta amb l’arrebossat pintat de blanc de
la resta. També cal remarcar la cornisa i la barana calada

d’obra que coronen la façana. En els terrats sobresurten
dues torratxes de planta quadrada coronades amb llanter-
nes i cúpules d’escames ceràmiques. La principal diferèn-
cia entre els edificis es troba en els detalls decoratius de les
baranes del terrat i de les torres.

El catàleg de Manresa protegeix el volum i l’aspecte exte-
rior de l’edifici pel seu valor artístic i històric, perquè es trac-
ta d’un símbol de la banca manresana (avui desaparegu-
da). L’edifici situat al Sud (el número 30) ha estat la seu his-
tòrica de la banca Padró, successora del negoci financer de
Lluís Alberni, fundat el 1865, que actuava de sucursal del
Banc d’Espanya a Manresa. El 1905 va ser heretat pels ger-
mans Padró i el 1967 es va convertir en el Banc Mercantil
de Manresa, participat per Banca Catalana, que se’l va que-
dar definitivament el 1969. El 1983 aquesta banca fou
absorbida pel Banco de Vizcaya, que es fusionaria al cap de
poc amb el Banco de Bilbao, que va donar lloc a la matriu
de l’actual BBVA).

Lluís Virós és membre de l’equip de redacció del catàleg de
Manresa

L

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

PER SABER-NE MÉS
- CABANA, Francesc, Caixes i Bancs de Catalunya, (volum 4),
Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000.
- CAMPRUBÍ, Josep, «Activitats comercials i industrials», a
Manuel Riu (dir.), Història de la ciutat de Manresa (1900-1950),
(volum 2), Caixa de Manresa, 1991.
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propostes
MÚSICA Jofre Fité

Big Bom Band
l 1999 va néi-
xer a l’escola
de música Cal
Moliner de
Sallent una

Big Band destinada a
servir de plataforma de
llançament per als
alumnes que acabaven
els seus estudis. Avui dia la formació està consolidada
sota la direcció de Pepe Balsach i ha actuat al Festival de
Jazz de Terrassa, la Berguedana de Jazz, la Nova Jazz
Cava, i fins i tot a Àustria i Croàcia. El repertori del grup
es mou pels estàndards de jazz, el funky, el blues... El dia
20 de gener a les sis de la tarda actuen a la sala gran del
Kursaal dins el cicle Toc de música, on presenten el seu
segon disc, Faves comptades. Per aquest, compten amb
la col·laboració del trompetista David Pastor, amb qui ja
van actuar al 31è Festival de Jazz de Terrassa. L’entrada
val 12 euros. 

CINEMA Laura Vidal

‘El hòbbit’
ada any per les festes
de Nadal toca alguna
bomba cinematogràfi-
ca. Aquest any és el
retorn a la màgica Terra
Mitjana tolkieniana,

passada pel sedàs megalòman
de qui fa 11 anys va crear un nou
imaginari visual sorgit del que
inicialment era un senzill conte
infantil, «La comunitat de
l’anell»: Peter Jackson. Tornem a
ser davant d’una adaptació lite-
rària espremuda al màxim que ens duu a 60 anys abans
de conèixer les aventures de Frodo, Sam i companyia.
Un ancià Bilbo Saquet explica que va ajudar els nans a
recuperar les seves terres juntament amb el venerable
Gandalf el Gris, però sobretot que va conèixer una mis-
teriosa criatura cabdal en tot el que encara resta per
venir: Gollum, interpretat com sempre de manera
impecable per Andy Serkis. Assistim a un espectacle en
tota regla i per a tots els gustos, de plans aeris rodats
amb la millor tecnologia, grandioses batalles i èpica en
tots els sentits. Encara que potser un pèl llarga, és un
clar exemple del cinema més tradicional per a tots els
públics, que per unes hores ens allunya de la grisa reali-
tat i ens endinsa en un món fantàstic, on les paraules
crisi i troika podrien ser el nom d’algun nan amb mal
geni.

TEATRE Rosa Clarena

Acorar, peça imperdible
na reflexió amb totes les de la llei sobre la iden-
titat col·lectiva, les tradicions, els costums, la
llengua, els mots... en un món que tendeix a
aniquilar qualsevol signe identitari. Això és
Acorar, un monò-

leg escrit i interpretat pel
mallorquí Toni Gomila que el
dijous 31 de gener inaugurarà
la nova temporada de teatre a
la sala petita del Kursaal.
Acorar, matar amb una gani-
vetada al cor, pren d’excusa el
ritual ancestral de la matança del porc per fer una metàfo-
ra a l’entorn de tot allò que defineix la comunitat mallorqui-
na; però que es pot fer extensiva a tots els pobles. Toni
Gomila es serveix, sobretot, de la llengua, dels mots que
avui ja són desconeguts per les noves generacions, per
recordar-nos que no podem perdre de vista qui som i d’on
venim si volem sobreviure. “És sa paraula l’ànima d’un
poble”, es diu en el monòleg. A tots els teatres on s’ha pre-
sentat, Acorar, dirigida per Rafel Duran, ha tingut una aco-
llida excel·lent. Durant les quatre setmanes que es va poder
veure a la Seca-Espai Brossa de Barcelona, va exhaurir les
entrades, i a la gira que està fent ara per tot Catalunya
també ha rebut molt bones crítiques. Justament durant
l’edició passada de la Fira Mediterrània Acorar ja es va pre-
sentar als Carlins de Manresa. Però si no la vau poder veure,
feu cap al Kursaal l’últim dijous de gener. Val molt la pena.

ART Maria Camp

L’Espai d’Art del Cercle
a més de vuitanta anys que va néixer el Cercle
Artístic de Manresa. Una entitat que aglutina
artistes de la ciutat i la comarca, de totes les
edats i totes les tendències, i que treballa per
donar-los suport i formació i alhora fomentar
l’art entre tots

nosaltres. En aquest sen-
tit, el Cercle fa, doncs, una
important tasca de difu-
sió de l’art a la ciutat, i ho
fa participant en diverses
activitats, especialment
amb propostes que acull
a la seva sala d’expo -
sicions, al carrer Barreres
número 1. En el seu Espai
d’Art, hi podem trobar
cada mes propostes ben
diferents. Aquest gener podreu veure’n dues. D’una
banda, l’exposició Petit format, una mostra col·lectiva
amb un centenar d’obres creades expressament per a
l’ocasió, totes de 20 x 120 cm. Aquesta iniciativa és un
clàssic de l’entitat que arriba cada any per les dates
nadalenques. I a partir del 18 de gener hi trobareu
l’exposició de dibuixos de Ferran Costa. 

E
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fa 25 anys
Jaume Puig

La música local 
passava un mal moment

els excomponents de Fusioon –el grup manre-
sà més internacional–, Manel Camp compagi-
nava l’ensenyament amb bandes sonores
cinematogràfiques, les col·laboracions amb
figures de la Cançó i la banda Xarops, Jordi

Camp tocava amb l’orquestra Cimarrón, Santi Arisa impul-
sava projectes com Pegasus, Tribu o Live Gongs i Martí
Brunet havia creat el festival de Música Cibernètica i
Natura a Josa de Cadí. Per la seva banda, Carles Cases aca-
bava de treure el disc Afrodisíac, amb el seu grup Blau Marí,
segons s’explicava en el reportatge central del número 9
de la revista, elaborat per Albert Biescas i Eudald Tomasa.

Pel que fa al rock, sonaven grups com Fabius Cata, K-
melot, Otras Voces, Simulacro, Pantosiambuno o Rayon
Vert, però la queixa general era que faltaven espais escè-
nics. Es feien actuacions a la Sala Ciutat, el teatre
Conservatori o l’Aula 2000 –a l’actual IES Lacetània–, però
per organitzar concerts més multitudinaris calia anar al
pavelló de Navarcles. Com a entitats que programessin de
manera estable cal destacar Bloc, amb els cicles Ara
Música i Musicat 87. La música enllaunada es podia escol-
tar en locals com el Gris, Clips, Bitxus, la Maduixa, el Globus
o el Sielu.

Quant a música clàssica, acabava de desaparèixer
l’Obrador Instrumental i el Conservatori Professional de
Música tenia el professorat en una situació força precària,
amb “dèficits profunds i seriosos”, segons explicava el seu
director, Santi Riera, mentre l’escola activa Esclat mantenia
un bon ritme, amb una trentena de professors i uns 450
alumnes.

La vella presó
El dipòsit municipal de detinguts –situat on ara hi ha el
Casal de les Escodines i conegut popularment com la
presó– es trobava en un estat lamentable i l’Ajuntament el
volia traslladar a la Florinda, on ja hi havia la Guàrdia
Urbana, amb l’oposició de l’associació de veïns del barri,

que demanava uns altres usos socials per a l’edifici de
l’antiga farinera. Josep M. Freixa i Jordi Torra, autors del
reportatge, hi van fer una visita per constatar com les
cel·les acumulaven brutícia, restes d’aliments, matalassos
atrotinats i uns serveis que no complien les mínimes con-
dicions d’higiene. Jaume Pujol, regidor de Seguretat
Ciutadana, manifestava ser conscient del problema i infor-
mava que l’Ajuntament treballava en la construcció d’un
nou dipòsit a la Florinda, tot i que els representants de
l’Associació de Veïns de Valldaura, encara que no estaven
pas en contra de la presó, es queixaven de no haver estat
consultats sobre el projecte.

A començaments del 1988 el panorama
musical manresà no era pas gaire engresca-
dor. Hi havia manca d’espais escènics,
havien desaparegut entitats organitzadores
com ara Jazz-promoció, Tabola o Lluna-con-
certs i el Conservatori Municipal vivia en
una situació d’interinitat.

D

Dues imatges de l’antic dipòsit municipal, a les Escodines
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crònica social

eguint la tradició
ancestral, la diada
de Reis que clou el
cicle nadalenc ha
estat la festa més

esperada per xics i grans. El
Costumari català de Joan
Amades fa referència a un
«parenostre que canta la
mainada de Manresa adre-
çat a l’Infant Jesús, perquè
el Dia de Nadal el tió sigui
generós». Així mateix, «els
pastissers i poncemers que
amb motiu de la diada dels
Sants Innocents fabricaven
neules amb filagarses de
cànem i xocolata de sèver
socotrí; les cavalcades de
Reis a l’estil vuit-centista; i
els favets de Manresa, que,
el dia de la Candelera, portaven els estadals o candeles
grosses amb un llaç blau, a casa de les noies casaderes».

El dia de Cap d’Any desfilava una secció de soldats
romans, gentilesa de la Casa Jorba. Tocaven unes trom-
petes llargues, amb una secció de timbalers mentre
anunciaven pels carrers, la imminent cavalcada dels Reis
Mags. La vigília de Reis, a Cal Jorba hi havia instal·lat el
Palau Reial, on repartien les joguines als infants, prèvia
presentació de la carta a la bústia-imatge d’un emissari
reial.  

La cavalcada institucional de Reis començava a la tarda
del dia 5 de gener. Organitzada des de l’Ajuntament, era
molt lluïda i majestuosa. Desfilaven l’Àngel, el Rei
Melcior, el Rei Gaspar i el Rei Baltasar, tots quatre dalt
d’un cavall. Escortaven els personatges una cinquantena
de farons encesos –durant anys, soldats de la caserna del
Carme, vestits amb túnica i mocador al cap. Tancava el

seguici la Banda Municipal. Arribaven a ciutat per la car-
retera de Vic, seguien fins a Casa Caritat, on portaven
joguines als infants acollits i adoraven el Nen Jesús.
També a l’Hospital de Sant Andreu i a l’Ajuntament, on
visitaven l’alcalde i les autoritats. Seguidament l’Àngel,
els Reis i les autoritats, a peu, visitaven les nenes acollides
a la Casa Amigant, regentada per monges josefines –de
la Clínica de Sant Josep, congregació fundada a Calella,
l’any 1875, pel jesuïta Francesc Butiñà, i la germana
Isabel de Meranges. El seguici continuava pel carrer de
Sant Miquel, Plana de l’Om, Born, Muralla i Passeig fins a
la carretera de Vic - Pare Algué. 

A la fotografia, religioses i nenes de la Casa Amigant
donen la benvinguda als Reis de 1963 i a les autoritats,
Dr. Fernando Pastor; tinent d’alcalde, Pere Carreras; Josep
Moll Vall, alcalde de Manresa, i Joan Homs Montserrat
–gairebé invisible–, entusiasta responsable de la cavalca-
da durant molts anys. 

S

Fotografia: Enric Villaplana Vargas

Ignasi Torras i Garcia

Els Reis de 1963
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vins del bages

Abadal 5 merlots 2008
aig una especial menció
d’aquest vi,ja que és dels
més apreciats pels grans
seguidors i entenedors de
vins d’arreu de l’estat espa-

nyol i que aquí no es valora del tot. Serà
per la dita «nadie es profeta en su tierra».

Gràcies a l’elegància i estructura
d’aquest merlot, actualment es palesa
un interès per ell a les nostres terres.
Guanyador d’una medalla d’or, junta-
ment amb Abadal Selecció, en la

Selection mondiale des vins del Canadà.
La bona adaptació del raïm merlot a les
nostres terres fan d’aquest cupatge,
elaborat amb cinc clons diferents obtin-
guts de cinc parcel·les distintes, un vi,
que es cria durant dotze mesos en bar-
riques de roure francès, de roure cen-
treeuropeu i de roure americà.

Té una gran capa de color móra amb
ribets cirera. Les primeres aromes són
de fruita negra i vermella ben madura-
da, amb tocs florals a violetes, que va

F

Menú migdia, de dilluns a divendres

9.50 €
Alfons XII, 26 - T. 93 872 51 72 - MANRESA

BAR JORSUS 
(Antonio, exbodega Andaluza)

Obert tots els diumenges i festius

Ctra. de Vic, 185 - Manresa 

Per a anuncis en aquesta revista...

PUBLICITAT

Urgell, 38 - Tel. i Fax 93 872 43 86 MANRESA

agafant complexitat. Apareixen notes
de pebre negre i xocolata. En boca es
ampli, rodó i gustós, molt ben equili-
brat. Retornen gus-
tos de móra, espè-
cies i tabac.

Vi ideal per als
amants dels vins cor-
pulents i amb cos. Pel
seu gran caràcter, i
perquè pugui
expressar-se millor,
caldrà decantar-lo.

Pilar Garcia
Sommelier del res-

taurant Las Vegas
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Energia renovada a l’Havana

sopars de duro

questa vegada ens entaulem
en un local amb prou història
per convertir-se en un refe-
rent del barri antic. Tot i no
tenir molts anys de vida, els

que ha viscut al bell mig de la plaça de
Gispert li han permès acumular un bon
feix d’experiències. És com si s’hagués
guanyat el paper de moderador de la
plaça, per on passen discussions, alegries
i desenganys. Recentment s’han produït
canvis en el funcionament del bar-restau-
rant i han agafat les regnes del negoci el
Fèlix i l’Enric, que conjuntament han
encarat amb força un canvi de rumb.
Nosaltres volíem sentir com eren els nous
aires del Cafè l’Havana.

Les taules de fora la plaça són les que
acaparen tot el protagonisme quan el
temps és favorable, però ara l’hivern obli-
ga a refugiar-nos. L’interior del local és
ben petit si tan sols ens fixem en el pis de
baix; una barra i uns quants tamborets, al
fons els lavabos i una escala que puja.
Semblem polissons a l’interior d’un vai-
xell navegant en plenes aigües caribeny-
es. Ens enfilem per l’escala, passem la
zona de la cuina, ascendim uns graons
més i descobrim un pis més ampli i acolli-
dor, amb uns finestrals que donen a la
plaça i uns colors vius a les parets que
donen sensació de calidesa. Ens comen-
ten que s’hi poden arribar a servir qua-
ranta sopars, cosa que passa sobretot
divendres i dissabtes. A l’estiu és una altra
història, diuen, ja que aleshores solen
omplir cada dia. De moment la carta és al
cap del qui te la comenta, i no és pas que
hi hagi pocs plats per escollir, més aviat
haurem de demanar que ens la repetei-

xin si volem recordar-los tots. La gràcia de
la cuina de l’Havana rau en gran part en el
caràcter personal i directe dels seus plats. 

El cuiner pensa, compra i cuina el que li
agrada, i això es transmet veritablement
en el resultat final. Unes minihamburgue-
ses elaborades per ells, uns nuggets de
pollastre amb un arrebossat que s’ha
anat perfeccionant al llarg de llargues
estones a la cuina, unes xips de carbassó
i carxofa cruixents o bé una amanida de
poma arrebossada i cabrales deliciosa,
són un exemple del que ens hi podem
trobar. També ens poden preparar unes
braves de tota la vida, o bé les braves
amb all i oli, que tenen molt bona reputa-
ció, o unes originals croquetes amb
romesco. Però això no s’acaba aquí, enca-
ra ens falta descobrir l’altre faceta de
l’Havana, les pizzes. I us ho remarquem
perquè no són les pizzes convencionals.
La base és de pa marroquí, i com que tot
un pa seria una mesura potser excessiva
per a una pizza, la serveixen partida per la
meitat. Nosaltres us proposem la nostra

opció, que consisteix a partir-se unes
tapes i una amanida de poma per
començar i després una bona pizza de les
que ens ofereixen. Això sí, aquesta opció
és apta per a dies que tinguem una bona
gana, ja que les racions no són gens
escasses. Us podem avançar que de piz-
zes n’hi trobareu de sobrassada i mel,
escalivada amb formatge de cabra, boti-
farra amb all i oli, verduretes i unes quan-
tes propostes més prou temptadores. Un
altre factor important a tenir en compte
és que, tot i la qualitat del producte que
mengem i l’acurada manera de cuinar i
presentar els plats, el preu que pagarem
serà irrisori. Pensem que potser és de les
millors opcions quant a relació qualitat
preu que podem trobar actualment  a
Manresa i una molt bona iniciativa per
part dels nous capitans d’aquest vaixell
anomenat Cafè l’Havana. Esperem que
arribi a bon port.   

A
Eduard Merly i Guillem Puig

CAFÈ L’HAVANA
Preu mitjà: 10€   Plaça de Gispert, núm. 4

Tel.: 686 51 23 07 Horari: de 17 a 24 h, de
dimarts a diumenge. Cuina: racions i pizzes
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fanal de cua

Tres finalistes, tres
er a l’any del centenari de l’autor que dóna nom
al premi literari amb més repercussió de Manresa,
l’Amat-Piniella, són tres les obres que la comissió
assessora ha triat com a finalistes. I un servidor,
que se les ha llegit i les considera altament reco-

manables, es veu amb cor de fer una pinzellada personal
de cadascuna.

Mèmòria d’uns ulls pintats, de Lluís Llach, és una novel·la
voluntariosa sobre l’amistat i l’amor,
però també sobre l’odi i altres baixeses,
protagonitzada per dos joves de la ge -
ne ració dels qui van fer-se grans durant
la guerra. Potser evidencia un ex cés de
pretensió, però demostra, capítol rere
capítol, les bones aptituds com a narra -
dor d’un dels cantautors euro peus més
importants de les darreres dècades. La
Barceloneta dels anys vint i trenta, molt
ben recreada per l’autor, s’erigeix també
com a protagonista del relat.

Quan érem feliços, de Rafel Nadal, vol ser
un testimoni (que m’ha semblat honest
i sincer) de la infantesa de l’autor. Mem -
bre d’una coneguda família gironina,
nom brosa i benestant, de les que millor
encarnen allò que podríem anomenar
la petita burgesia liberal, o neoconser-
vadora, Nadal es guanya el lector amb una prosa àgil, efec-
tiva, i una selecció d’episodis viscuts amb els quals és fàcil
identificar-se. Girona, el Collell o Aiguaviva hi són descrits
amb gràcia planiana.

Barcelona cau, de Valentí Puig, és la història, en forma de
novel·la curta, d’un agent doble (del SIM i de la quinta
columna) que, impassible, assisteix als tres últims dies de la
guerra a Barcelona, «una terrible mitomàquia d’exis tèn -
cies», mentre tothom espera l’entrada de l’exèrcit franquis-
ta. El to –entre líric i apocalíptic– i el personatge –impertor-
bable i indiferent– són potser els valors que val més la pena
destacar de l’obra d’aquest controvertit mallorquí.

El dia 21 de febrer sabrem quina de les tres s’emporta el
guardó d’enguany.

P
Un Nadal especial

tant! Ves si no ve de nou passar una festa com aques-
ta en un prostíbul. Però que ningú no se’ns esveri. No
vull pas dir en la realitat pura i dura del local, sinó en
la seva representació. Aclarim una mica més les coses.
Aquests dies té lloc un esdeveniment que s’ha fet

esperar anys i panys: la presència amb tots els honors d’una
obra de Ramon Vinyes a l’escenari del Teatre Nacional de
Catalunya. Ell és una figura de les nostres lletres que, de
mica en mica i amb gran esforç, hem anat recuperant alli-

berant-la d’un oblit tan injust com injusti-
ficat. Estudis, publicacions, homenatges,
exposicions..., hi han anat contribuint de
manera progressiva amb èxit i eficàcia.
Mancava la presència física a l’escenari
d’un autor tan fecund com poc represen-
tat, incomprès i difícil d’assimilar per
culpa de dues tares, les inèrcies i el pro-
vincianisme, que segueixen fent estralls
en el món del teatre català, tot i que, molt
de tant en tant i amb comptagotes, algu-
na batalla se’ls pot anar guanyant.

L’obra escollida per a l’esdeveniment és
una de les millors de Ramon Vinyes: Ball
de titelles. Escrita el 1929, ningú no gosà
posar-la en escena. Va ser publicada el
1936 i estrenada per l’Agrupació Teatral
La Farsa de Berga el 1978. L’acció de l’obra
té lloc en el prostíbul d’una petita ciutat,

durant la nit de Nadal. Com és costum hi fan acte de pre-
sència totes les forces vives. Però a la impensada sorgeix
l’inesperat: la presència dins d’aquell ambient d’un àngel
amb ales i tot. No us diré pas res d’allò que passa, però sí
que l’obra, entre la farsa, la comèdia i el drama, esdevé una
crítica lúcida i desencisada d’aspectes molt concrets, com
la demagògia dels polítics i les manipulacions de les plata-
formes mediàtiques, molt actuals, perquè, més enllà de la
immediatesa, Vinyes arriba a tocar el veritable fons de la
condició humana. Com diu un dels personatges: «En la
vida, mai no es troba el que es cerca. Però la vida té una
cosa estranya: es sap el que és mentida i sempre il·lusiona».
17 anys abans que Frank Kapra a Que bonic és viure, i 58
abans que Wim Wenders a Cel sobre Berlín, el savi català
s’arriscava en el joc de provocar amb la presència d’un
àngel  una potent càrrega explosiva.

I

Dani Hernández Massegú

Llorenç Capdevila Lluís Calderer
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o serem nosaltres els que deslluïm el
Nadal. No serem nosaltres els que
constatem que, aquestes festes, la gri-
sor i la gelor de l’hivern manresà no
han estat gaire contrarestades pel
caliu de la decoració dels carrers. No
serem nosaltres –no volem que se’ns
n’acusi– els que direm que la zona

comercial ha viscut (com mai abans) un Nadal decrèpit i
de crisi. No n’hi ha ni cinc de calaix. Només la il·lusió dels
infants, la innocència i la emoció davant del Tió i dels
Reis i els seus ulls brillants davant de la màgia
d’aquestes dates fan esmolar l’enginy de pares, fami-
liars, entitats i associacions perquè tots els infants tingu-
in un somriure als llavis. Perquè si fos per les decora-
cions dels carrers, ja podríem estripar les cartes (les de la

baralla i les de ses majestats). No sabem si són més tris-
tes les decoracions de cartró pedra que semblen d’unes
enramades de segona o els que són més fashion i mini-
malistes i, directament, pretenen fer passar bou per bès-
tia grossa en nom de la modernitat. Que sí, home, que
tanta bombeta encesa gastava massa i era mediam-
bientalment insostenible, però d’aquí a posar tres leds
en bateria per intentar fer maco n’hi ha un bon tros. No
obstant això, i ben mirat, potser és pel que dóna el pres-
supost d’alguns carrers, on l’únic comerciant que queda
no en fa ni per pagar la seva, de llum. Pel mateix preu,
també podrien aprofitar alguns col·lectius per renovar
el recull de nadales rònegues que fan sonar insaciable-
ment cada any en altaveus esgallats en forma de trom-
peta que, més que animar, deprimeixen. Ai, Manresa
Comercial, quins temps més difícils que et toca viure! 

N

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ GENER 2013 - NÚM. 189

Nadal de cartró pedra
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BUGADA AL POU
Calendaris
Amb l’arribada del nou any i malgrat la
crisi que ens aclapara, a Manresa es con-
tinuen editant un bon reguiztell de
calendaris: el d’Ampans, que aquest any
han elaborat usuaris i personal de
l’entitat, o el mateix del Pou, que la
majoria de lectors deveu tenir, en són
un exemple. Però també se’n fan molts
de particulars, com el que prepara
l’Ignasi Segon, professor ara jubilat i
bon amant de la fotografia i
l’excursionisme. Fa quatre anys que ela-
bora calendaris per a la família i els
amics –els envia per correu a unes 150
persones– i els temes dels diferents
anys, sempre centrats en els Països
Catalans, fan referència als boscos, les
festes, les panoràmiques... El del 2013 es
centra en l’aigua i em plau reproduir-
vos-en la portada.. 

50 anys 
treballant en
publicitat

I ara que entrem al 2013, em plau feli-
citar l’empresa Publicitat Clarena, que
entre d’altres moltes coses, vetlla per la
publicitat de la meva estimada revista.

Els vull felicitar perquè compleixen 50
anys i no és gens fàcil desplegar una
activitat com la seva en els temps que
corren. Ells també editen regularment
un calendari de sobretaula, molt espe-
rat pels clients, que aquest any conté
uns errors curiosos que no em puc
estar de comentar. El primer és que el
mes de juliol té dos dies 18 –estic
segur que l’anomalia no té res
d’ideològica– i el segon és la data de la
Festa Major de Manresa, que no és pas
el 26 d’agost sinó el 2 de setembre (per
allò de la complicada fórmula del
dilluns més proper al dia 31 que va
introduir el nostre amic Ramon
Fontdevila, quan era regidor de
Cultura). I que consti que d’errors en
fem tots, i al Pou també l’hem espifia-
da algun any col·locant algun dia de
més. Espero que aquest any no hagi
estat així en el nostre cas i per molts
anys als amics de Clarena!

Un timbaler 
per la
independència
Durant aquestes dates nadalenques
que acabem de superar s’estilen cada
cop més les felicitacions en les quals
els pares mostren orgullosos les seves
criatures en una postal familiar que
s’envia als amics. La Montse i el Josep,
els pares del Pere Comellas Brugarolas,
han fet aquest any una nadala que
m’ha arribat a les mans, en la qual el
petit Pere emula la gesta del Timbaler
del Bruc en una batalla per la
independència de signe una mica

diferent de la que es va viure al 1808
(fixeu-vos en l’estel que hi ha a baix, a
la dreta) però amb la mateixa intenció
de fer fora els ocupants. De ben segur
que al timbaler de Manresa no li faltarà
feina ens els propers anys.

Estels arreu
Suposo que no us descobriré pas res de
nou si us dic que un dels temes estrella
d’aquest Nadal, doncs, ha estat l’estel de
la cobejada independència. Un estel
que ha proliferat en múltiples felicita-

QUINTÍ TORRA CORDONS
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cions, tant de paper com digitals. Com a
mostra, us reprodueixo la dels tres Reis
d’Orient seguint les estelades dels bal-
cons de les cases catalanes, elaborada
per l’Assemblea Nacional Catalana, i que
ha estat molt difosa.

Concert 
de Reis?
Parlant de Reis, he vist amb sorpresa
que el tradicional concert de Reis que
organitza el Rotary i que s’havia de cele-
brar el diumenge dia 6 de gener, dia de
Reis, s’ha traslladat al diumenge 13, que
és el dia de Sant Hilari. El motiu: que a la
mateixa hora, a les sis de la tarda, jugava
el Barça contra l’Espanyol. No sé si els
organitzadors són del Barça o de
l’Espanyol i no es volen perdre el partit.

Segurament que ho han fet pensant en
els espectadors i llavors ja queda tot
mes clar, però em sap greu que un cop
més el futbol ho interfereixi tot i obligui
a fer un concert de Reis una setmana
més tard, quan ells ja deuran tornar a ser
a l’Orient.

El protocol 
abans que 
l’efectivitat
Feia temps la major part de les obres
d’ampliació de l’eix transversal ja
s’havien acabat i que una bona part dels
cons que cobrien quilòmetres i quilò-
metres de carretera no tenien cap sen-
tit. Però les ganes de donar-hi una mica
de bombo i donar més relleu a la inau-

guració oficial van anar posposant el
moment de treure’ls. Així, durant setma-
nes, els conductors han hagut de fer
cues darrere un camió o un autocar i
han hagut d’emprar el doble de temps
que haurien necessitat per cobrir una
determinada distància, només per com-
plaure les ganes de protagonisme de les
autoritats competents i de tots els que
necessiten ser reconeguts d’alguna
manera. No cal dir que això ha compor-
tat nervis i, de retruc, riscos totalment
innecessaris. En alguns trams de l’eix
uns rètols lluminosos anunciaven que el
dia 4 de gener es faria efectiva
l’ampliació de la C-25. Quin greu que
l’alegria de veure acabada una obra així
no s’hagi pogut celebrar abans per
culpa dels que sempre donen més
importància al protocol que a
l’efectivitat. Posaré l’intermitent per
avançar-los i perdre’ls aviat de vista.

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

i ha una dita anglesa que
diu: «per entendre una altra
persona, cal posar-se dins les
seves sabates» o sigui que
l’any vinent (això esta escrit

al 2012) ens tocaria posar-nos sabates

castellanes per entendre per què no
ens volen entendre. Segurament ens
passarà com aquells extraterrestres
que intentant entendre el món des-
prés de l’Apocalipsi, en trobar un bar-
ret de la Guardia Civil (el genuí tricorni)
i en posar-se’l al cap un dels marcians
diu: «no sé per què serveix, però m’ha
entrat al cos una mala bava...».

Tenim per endavant un any clau
per veure si som capaços de

exercir el dret a decidir o ens
haurem d’esperar, una vega-

da més, una generació sen-
cera. Caldrà veure si ens

calcem una bota militar
o una sabata en
punxa, per donar unes
senyores puntades de
peu i si el nostre cos
experimenta la
mateixa ràbia o tan
sols un sentiment
imperialista de
possessió de tota
Espanya tal com

està fins ara. Si el

sentiment espanyolista és capaç
d’entendre que volem decidir donada
l’estesa sensació i pensament que
tenim els catalans: Farts, estem farts de
ser tractats com a ciutadans de sego-
na, d’haver d’obeir perquè hi ha un
pensament espanyol que és superior al
nostre pensament català. Com els mal-
tractadors que creuen saber el que vol
i necessita la seva ben tonta –així pen-
sen– parella. Fins a arribar fins al «la
maté porque era mia».

Nosaltres, els catalans, farem l’esforç de
buscar diàleg, raons i bases ideològi-
ques a l’hora de la confrontació i en la
recerca de vies d’entesa. Però, no cal
que esperem de les forces polítiques
espanyoles que facin l’esforç de calçar
les espardenyes catalanes. Nosaltres
també tenim una dita: «d’on no n’hi ha,
no en raja!» o, per dir-ho clar i castellà:
«Si natura no da, Salamanca no pres-
ta»; i a sobre els rucs som els catalans!
Ens caldrà molt seny, saber aturar-nos i
tornar a caminar per tal de tenir, sem-
pre que es pugui, la iniciativa a les nos-
tres mans i magí.

L’HOMENOT DE LA PIPA

H
Les sabates de l’altre
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

ns dies abans de Nadal, una
mateixa situació va repetir-
se en punts apartats de la
ciutat i en diferents hores
del dia. Tot d’una, sense con-
vocatòria prèvia, un munt

de ciutadans s’aglomeraven a l’entorn
d’algú o alguna cosa –fins i tot van arri-
bar a deturar el trànsit, quan el fet
s’esdevenia al mig d’un pas zebra o en
un semàfor– i, immòbils, giraven el cap,
tots vigilant en la mateixa direcció, com
després de passar un famós o un cos de
bandera. Però no, no es tractava de cap
atropellament. Tampoc de cap perso-
natge mediàtic o d’un reclam carnal.
L’atracció no consistia tant en la perso-
na –sovint anònima, discreta i vergo-
nyosa– sinó en l’embalum que duia
agafat de la mà. Era com un maletí, però
de cartó i més alt que no pas ample,
amb una nansa i uns dibuixos d’art
kitsch, que tant podien simular unes
flors, una llaçada de cinta ampla o una
espelma resplendent. Quan la mà es

movia, si paraves bé l’orella, podies per-
cebre un fregadís subtil, cristal·lí i
vidriós, el qual deixava de sentir-se quan
el portador s’aturava, interceptat per
una multitud expectant i encuriosida.
Potser aleshores no era audible perquè
se sentia massa allò que alguns anome-
nen soroll ambiental. Tothom es pre-
guntava què devia haver-hi a l’interior
d’aquella de capsa de sabates tan espe-
cial, però ningú no sabia què respondre.
Tampoc ningú no s’atrevia a preguntar-
ho obertament. Com a màxim, de tant
en tant algú s’acostava discretament a
l’home o la dona –no s’hi veien nens
portant aquelles estranyes càrregues– i,
simulant que s’ajupien per cordar-se les
sabates, hi atansaven el nas per intentar
esbrirnar-ne l’olor. En certa ocasió, un
jaio d’edat avançada va recordar, gràcies
a la memòria olfactiva, que allò devia ser
un lot antic de Nadal. Ningú se’l va pren-
dre seriosament, perquè trobaven poc
creïble que allò fes llum, encara que
només fos per Nadal.   

U
Lots de Nadal
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QUI NO CONEIX... LO GAITER
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON

Quin ciri que s’ha muntat
amb l’incendi de la Seu!
4.000 llànties enceses
han cremat, com bé sabeu,
una tomba d’un canonge,
una obra que no té preu,
una escultura barroca,
digna de ser en un museu. 

Després d’aquesta desgràcia,
després d’un fet tan galdós,
que em disculpi santa Llúcia
i el més dòcil dels rectors,
però ha quedat més clar que l’aigua
que el sentiment pietós, 
si no està posat al dia,
molt sovint és perillós. 

Confiem que ressusciti
de les cendres d’alabastre 
un cop més el sant canonge
i s’arregli aquest desastre,
que si perdem patrimoni,
per a Manresa va el pollastre;
i que ens guardi santa Llúcia
de fer el cec i fer el sapastre. 

Com que no sóc president
del Congrés dels Diputats
permeteu-me, bona gent,
quatre versos ben dictats,
una encertada nadala,
que m’envia en Vilamala: 

«I va ajaure el nadó en una menjadora,
per a ells dos no hi havia recer en aquell hostal».
Venien de molt lluny cercant un tros de sostre
que els resguardés del vent i del fred hivernal, 
i encara avui cueja aquella vella història;
ben cert que ens incomoda. No és això, Nadal?   

«Hi havia allí a la vora, a prop de la contrada,
uns pastors que guardaven de nit el seu ramat».
Avui nosaltres que hem perdut bous i esquelles,
vetllem que la llopada no ens prengui identitat,
que el verb que ens agermana i ens fa poble
ressoni a la muntanya, al pla i a la ciutat. 

«No tingueu por: –diu l’àngel– us duc la bona nova.
Un món nou és possible; la salvació és real».
L’estel que ens il·lumina i lluu en nostra bandera 
ens doni braó i força per viure l’ideal.
Si engendrem un somni que ens redimeix de veres,
amunt i via fora! Anem cap al portal!

’any 75 va arribar d’Extrema -
dura amb disset anyets ten-
dres, seguint l’estela femenina
de l’àvia, de la tieta i fins d’una
germana. I ja la tenim a
Manresa, tot un caràcter: Fina

Barroso! Treballant a cal Cucurella, i
després rere els telers de la Fàbrica
Nova. I estudiant, estudiant sempre,
que per això es va fixar en un mestre
només arribar a la ciutat i ja no el va
deixar anar ni que plogués aigua calen-
ta! La Fina Barroso és la prova vivent
que aquest és un país de prodigis i
oportunitats però, i això també, on a
vegades cal ensenyar les dents. Per
això, treballadora, muller i mare, aviat
es va embolicar amb el moviment de
les Ampes de Manresa. La recordeu

L

Fina Barroso

ara? Des de la Flama i, després, des del
Guillem Catà, van ser 23 anys de partici-
pació educativa en defensa de l’escola
pública. Aviat és dit! Des de la Fapaes, al
Consell Municipal Escolar o –batallado-
ra com poques— impulsant aquella
extinta CODEP... quantes bregues i
batalles! Ara, amb la canalla gran, la
Fina es concentra en les pròtesis den-
tals –en fa, en repara o si convé
n’amplia, tot a mida. I, fidelitat a prova
de bomba, des del primer dia que és a
la clínica dental de la Sagrada Família. I
per tot, tan a punt com quan va arribar:
generosa i alegre, incansable. Però, que
us ho digui el Jordi Griera, fent-se val-
dre! Perquè a vegades s’han d’ensenyar
les dents i, si no n’hi hagués prou... els
queixals i tot. «¡Vaya que no!».
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stimats i mai prou ben
ponderats germans i
germanes. Sí, són
temps de bons desit-
jos, tot i que la realitat

actual ens commou. Però els
sobreesforços co men cen a fer-
se massa feixucs. Fins i tot el
meu referent, el bisbe Casal -
dàliga, és víctima de la barbàrie
i dels interessos del capitalisme
malalt i de l’imperialisme. I mira
que, la bona voluntat, el germà Pere l’ha tingut sempre.
Vatua l’olla! Quin final d’any tan ple de despropòsits. No sé si
us heu fixat que les arques de l’administració estan ben eixu-
tes i ha de ser –una vegada i una altra– la classe mitjana la
que hagi d’apuntalar les iniciatives socials, cíviques i culturals
que, ara per ara, l’administració no pot ni mantenir o, el que
és més greu, es veu obligat a clausurar. Maleïda crisi i maleïts
espoliadors madrilenys! Que Déu em perdoni! Espanya és
una ruïna, però aquí, a sobre, encara ens escanyen més per
veure si entrem en plena crisi de fe. Però mai serà tan ben dit:
Nostre Senyor apreta, però no ofega. La fe i la idea de fer un
món millor sempre són solubles entre tanta malesa. Sempre
hi ha una mà estesa. Però, això sí, a qui li queden les marques
de l’apretamenta divina és al ciutadà de peu que, com sem-
pre, és el damnificat per excel·lència i no para d’afluixar la
mosca perquè sembli que el despropòsit social no sembli
tan majúscul.

Durant aquest últim trimestre, el Kursaal s’ha omplert de
festivals i actes amb objectiu benèfic. No sé si, potser ben
aviat, el mateix teatre també haurà de demanar alguna
almoina per continuar programant i pagar el personal.

Perquè l’administració no en té ni cinc! I encara hi ha insen-
sats, a fe de Déu, que gosen qüestionar els bons propòsits
com La Marató de TV3 –bona feina de la Mútua Manresana
a Manresa, també– o no es creuen que aquí a can garrepa,
la solidaritat és un valor que brilla més que l’ensenya espa-
nyola a la Plaza de Colón! És ben trist que el Nadal i
l’adveniment de l’infant Jesús em creï tanta coïssor... que
l’Altíssim em segueixi tenint en la seva glòria. Òmnium,
Ampans, la Fundació Rosa Oriol, el Banc dels Aliments,
Creu Roja, i un llarg etcètera d’entitats i col·lectius s’estan
mobilitzant per pal·liar les misèries dels governs a conse-
qüència de la crisi salvatge. És el ciutadà, el que encara no
forma part del 25 per cent de la població que no treballa;
que encara conserva un raconet; que estira el salari com un
xiclet; que té bon cor i sap veure que la situació és insoste-
nible, el que continua gratant-se la butxaca per esdevenir,
per Nadal més que mai, l’amic invisible de l’administració.
Que Déu beneeixi els generosos! La seves accions sí que
els faran eterns. I, si són catalans i paguen impostos religio-
sament, ja tenen guanyada una plaça de 15 metres qua-
drats en el gran aparcament de la cort celestial que, per
cert, em sembla que no gestiona Abertis.   

E
L’amic invisible... de l’administració
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