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esprés de més d�una dècada de bonança econòmica i d�intensa
especulació immobiliària, ha arribat el moment de la desaccelera-
ció. Amb les eleccions espanyoles a tocar, l�economia ha esdevin-
gut el tema estrella de la precampanya. Qui més qui menys ha
començat a marejar-se davant de l�alça del preu del diner que deixa

entreveure costos hipotecaris mensuals difícilment assumibles si no s�invertei-
xen les tendències en els mercats financers, còmplices directes de tot aquest
cicle econòmic. Manresa també s�ha expandit gràcies a la bombolla immobi-
liària i, a diferència d�altres ciutats mitjanes, està alentint el creixement de
manera més pausada. I és que els preus de l�habitatge han pujat tant a
Barcelona i la seva àrea metropolitana que ha acabat rebotant la població cap
a l�interior. La nostra ciutat, per primer cop en molt anys, ha estat la destina-
ció final de moltes famílies atretes pel preu dels pisos i una qualitat de vida
raonable, dues prestacions impossibles de conjuminar a la gran capital.
Aquests nouvinguts a la ciutat es sumen a l�alta taxa d�immigrats per situar la
població a principis d�aquest 2008 en 76.000 habitants.

El creixement vertiginós de Manresa ha obligat a urbanitzar a correcuita i a
transformar parts del paisatge urbà en temps rècord. Però la fruita pot tenir
molt bon aspecte externament i estar podrida per dintre. La ciutat necessita
sostenibilitat i equilibri. Dos elements bàsics en la planificació urbanística. No
n�hi ha prou a urbanitzar la perifèria si no es continua fent un esforç per recu-
perar del tot el nucli antic i no es dota aquestes zones de l�espai i l�esponja-
ment necessaris perquè s�hi respiri tan bé com en els espais urbans de nova
planta. Uns espais, per cert, plens de locals comercials buits i mancats de ser-
veis, on el totxo ha arribat abans que el comerç entre moltes altres coses per-
què amb els preus dels lloguers no es pot plantejar la rendibilitat de cap nego-
ci si l�arrendament del local dinamita tota possibilitat d�obtenir beneficis amb
la venda. La gestió urbanística ha de permetre equilibrar la balança. El centre
saturat és ple de vida i serveis mentre que, sovint, els barris de nova construc-
ció esdevenen un dormitori sense personalitat pròpia.

Tot plegat, ara que Manresa és més diversa que mai. En el sentit demogràfic
i cultural, especialment, però també en la seva estètica urbana. La ciutat ha
crescut en matisos, tot i que sovint li manca color perquè, com dèiem, el totxo
va molt més ràpid que la planificació meditada dels entorns. Vèncer la grisor
ha d�esdevenir un repte per l�administració i els agents socials i econòmics. El
pes demogràfic manresà situa cada cop més la ciutat en el mapa català i l�ha
de convertir en una ciutat important. Aquest mes, en el marc d�un experiment
fotogràfic impulsat per Foto Art Manresa, resseguim diversos espais de
Manresa en diferents moments del dia per aturar-nos a contemplar l�amplitud
de paisatges, de colors, de formes i de persones que transiten cada dia entre els
batecs urbans. !
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El dia 3 de gener, va tenir lloc un
debat, dins del cicle Temes del Pou, a
la Sala d�Actes del Centre Cultural del
Casino, sobre el tema: El canvi climà-
tic a Manresa, amb la intervenció
d�Alba Alsina, regidora de Medi
Ambient de l�Ajuntament de Manresa;
Lluís Guerrero, especialista cardio-
vascular i president del Col·legi de
Metges de Manresa; i Florenci Vallès,
biòleg i expert naturalista. El debat,
que va ser seguit d�un animat
col·loqui, va ser moderat pel periodis-
ta Carles Claret.
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Coincidint amb les festes de la Llum
el Pou Digital (www.elpou.cat) estre-
narà noves seccions d�opinió, a càrrec
de destacats col·laboradors com Josep
Maria Aloy, Jaume Badia, Pere Culell,
Antoni Daura, Joan Planas, Josep
Tomàs Cabot i Florenci Vallès, entre
d�altres. Al portal digital d�El Pou de

la gallina es pot consultar també des
d�aquest mes de febrer la totalitat dels
continguts del Pou Jove i els darrers
números de la revista de paper.
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El tema central d�aquest número de
la revista és fruit d�una col·laboració
amb Foto Art Manresa, que ha volgut
deixar constància fotogràfica de 10
espais manresans, fotografiats en qua-
tre hores determinades d�un mateix
dia, el 29 de desembre de 2007, a les
vuit del mati, a les dotze del migdia, a
les quatre de la tarda i a les vuit del
vespre. L�exposició dels treballs foto-
gràfics s�inaugura al Centre Cívic
Selves i Carner el 12 de febrer, a les
vuit del vespre, i es podrà visitar de
dilluns a divendres, de 10 a14 h i de
16  a 21 h, fins al 29 de febrer. !
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Als catalans se�ns invita a votar a
les properes eleccions espanyoles del
mes de març per ajudar a justificar
democràticament al nou president
espanyol, ja sigui el neofeixista
Mariano Rajoy o el pesudoliberal
mentider Rodríguez Zapatero.
Alguns bascos no tenen tanta sort i
se�ls prohibeix fins i tot el dret de
votar en unes eleccions espanyoles.
Quina democràcia tan limitada!,
dirien alguns, però en el fons tot això
que s�estalvien. Amb la transició pac-
tada pels franquistes i els partits
reformistes, Franco va poder dir
satisfet, abans de morir al llit, que
deixava un estat dirigit pels «matei-
xos gossos amb diferents collars» i
malgrat la hipocresia dels sociates,
lamentablement no li ha faltat raó.
Fixem-nos-hi: Convergència és el
satèl·lit català del Partit Popular, amb
un Duran Lleida esperpèntic; ERC i
ICV són també satèl·lits descafeïnats
del PSC-PSOE, preocupats només
per continuar ocupant unes engrunes
de poder...

Davant aquest penós panorama,
m�apunto a la majoria, és a dir, als
abstencionistes, ja que cada dia se�ns
donen  més raons per no anar a votar
i tot indica que guanyarem per majo-
ria. Així doncs, encara que algun dels
partits espanyolistes que es presenten
es consideri guanyador, èticament
ningú no podrà posar en dubte que
cada vegada representen a menys
ciutadans (o encara hem de dir sub-
dits espanyols, segons l�actual
Constitució monàrquica?), la majoria
dels quals es van abaixar els panta-
lons amb la transacció del 1978.

Fina Comelles
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Sóc una persona força discreta i no
acostumo a parlar ni de política, ni
d�ideologies ni de creences, ja que
considero que són temes que ja han
provocat prou maldats al llarg de la
història de la humanitat. Em conside-
ro cristiana, no gaire practicant, però
força compromesa amb la doctrina
evangèlica que, em sembla que més
enllà de dividir, potencia el respecte,
la comprensió i la solidaritat. Per
això mai no he obligat a ningú, ni als
meus fills, a seguir les meves matei-
xes creences, ni tan sols a mantenir la
meva mateixa opinió sobre la família
i el matrimoni, la mort, la fe, l�homo-
sexualitat, etc. Però en els últims dies
escolto horroritzada la Conferència
Episcopal Espanyola prenent partit
d�una manera descarada al voltant
d�unes idees i transformant en pecat
unes altres. I m�adono que tot plegat
és força llastimós. I més si tenim en
compte que, quan anem a missa i ens
unim davant dels ulls de Déu, tots
som iguals: tant els rics com els
pobres, tant els casats com els sol-
ters, tant els petits com els grans.
També els cristians no practicants
mereixen tot el nostre respecte, per-
què, com nosaltres, també són fills de
Déu. Aquesta és la visió humil que jo
tinc de la fe i de la religió i, sentint-
ho molt, difereix moltíssim de la que
proclamen aquests dies els bisbes. 

Montserrat Anglès
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assejant per aquesta ciutat hom
s�adona, sense gaire esforç, de

l�estat lamentable que mostren les
escultures públiques. Si durant anys,
Manresa n�estava molt mancada, a
partir de la Transició i amb el desen-
volupament de nous plans d�ordena-
ció urbana, van proliferar força. A
hores d�ara, però, i en general, podem
afirmar que no es cuida prou bé
aquest patrimoni. Posem-ne dos
exemples concrets: el Monument a la
Sardana, inaugurat l�any 1963, situat
a la plaça Cots, és una mostra clara de
la desídia municipal pel que fa al seu
pobre estat de conservació. No
només hi observem peces trencades i
la desaparició de la representació de
les muntanyes de Montserrat, sinó
que el mateix entorn presenta un estat
de brutícia i deixadesa deplorables. 

Un segon exemple seria el
Monument a la Llum de la plaça dels
Infants, de l�any 1982, que a simple
vista presenta també un estat de
negligència considerable i si ens hi
apropem observarem entre d�altres
desperfectes que el pebeter està tren-
cat. Sovint també hi veurem la típica
senyora d�edat que hi porta menjar
als coloms, circumstància que ajuda a
completar el mal ús que actualment
es fa de l�escultura. Lligat també amb
l�observació quotidiana podem ado-
nar-nos del poc rendiment que traiem
d�algunes de les nostres fonts públi-
ques, que dit sigui de passada, són
ben poques tenint en compte la nostra
tradició com a ciutat de l�aigua.
Fixem-nos en les fonts del Monu-
ment a la Sèquia de la plaça Bages,
que funciona ben poques hores, o bé
la que hi ha davant la plaça de l�insti-
tut Lluís de Peguera. A què ve aques-
ta racionalització de l�aigua? Res a
veure amb la sequera i una possible
contenció en uns moments en què
tots els poders públics aposten per
l�estalvi de l�aigua. Aquesta argu-
mentació no resulta vàlida, perquè en
ambdós casos, les fonts funcionen
mitjançant circuïts tancats de l�aigua,
i per tant, gairebé ni se�n perd ni es fa
malbé. Ens agradaria veure aviat la
brigada de manteniment de l�Ajunta-
ment fent neteja de les nostres es-
cultures i del seu entorn. De vegades
passar de tenir una imatge de ciutat
bruta i mediocre a una altra de neta i
polida no costa gaire esforç, sinó no-
més la voluntat de canviar-li la cara.
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4 de gener. Els Amics dels Avis de
Navarcles reben el premi Simeó Selga
del Rotary Club, pel seu projecte Fent
Camí, en un acte al teatre Kursaal que
es clou amb el concert de la Polifònica
de Puig-reig i la cobla La Principal de
la Bisbal.
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5 de gener. Una gentada omple els
carrers del centre de Manresa per veure
l�arribada dels Reis Mags. Orga-
nitzada, un any més, per l�Agrupació
Cultural del Bages en col·laboració
amb l�Ajuntament de Manresa, recupe-
ra el recorregut tradicional. pel passeig
de Pere III. Les comitives reials també
passen pels barris de la Font dels
Capellans, la Balconada, el Xup, els
Comtals, la Sagrada Família, Vic-
Remei, el Poble Nou, la Mion i Cal
Gravat.
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8 de gener. S�acaben les tasques
d�enderroc de dues finques situades
entre la carretera de Vic i el carrer de

Mossèn Cinto Verdaguer, dins el pro-
jecte de creació d�una rotonda a la
plaça de la Bonavista que ordenarà la
circulació de la carretera de Vic, la car-
retera de Santpedor, el passeig de Pere
III, la carretera del Pont de Vilomara, i
el carrer de Verdaguer.   
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12 de gener. Caixa Manresa lliura els
Ajuts Universitaris per al curs 2007-
2008 a un total de 681 estudiants d�a-
rreu de Catalunya. El tradicional acte
de lliurament dels Ajuts Universitaris
omple el Museu de la Tècnica de
Manresa, amb la presència del conse-
ller d�Economia i Finances de la
Generalitat, Antoni Castells, l�alcalde
de Manresa, Josep Camprubí; i el pre-
sident de Caixa Manresa, Valentí
Roqueta.
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16 de gener. La Sala Petita del
Kursaal enceta la temporada de con-
certs amb Joan Isaac, que hi presenta el
nou treball La vida al sol. El dia 19, la
Sala Gran acull l�actuació del cantant
madrileny Ismael Serrano, que hi pre-
senta el seu darrer disc, Sueños de un
hombre despierto.
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18 de gener. El conseller delegat de
Projectes Territorials del Bages (PTB),
Xavier Furió, presenta públicament les
tres primeres empreses (Macsa,
Tecnical i A.Raymond-Tecniacero) que
s�instal·laran al Parc Central-Parc
Tecnològic de la Catalunya Central, a
l�Agulla, que s�ha de començar a espla-
nar el proper mes de març.
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18 de gener. L�Espai7 del Casino
acull el lliurament dels premis del setè
memorial Modest Francisco de
Fotografia, que recauen en Fabià
Córdoba (primer), Ramon Mascaró
(segon) i Juan Jesús Huelva (tercer).
D�altra banda, el malagueny Jesús
Jaime Mota s�enduu el premi únic en la
categoria del Nen.
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18 de gener. Al Museu Comarcal, es
presenta el llibre El barri Vic-Remei i
el seu patrimoni, editat per l�Ajun-
tament de Manresa, amb textos
d�Antoni Daura, Ramon Serra i Marc
Torras, i fotografies d�Antoni Daura i
Salvador Redó.
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11 de gener.  El teatre Conservatori
acull l�estrena de la 51a Innocentada de
Manresa, Noces d�or, en què participen
molts dels actors i dansaires que han
pres part en els muntatges dels darrers
25 anys, amb 10 escenes de les diferents
obres escrites per Agustí Soler i Mas.
Conduïda pel presentador, Xavier Cots,
l�Esbart Manresà hi presenta també 9
quadres de dansa. Les representacions
apleguen un total de 2.400 espectadors.
Foto: Jordi Alavedra.
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L�Ajuntament ha desestimat san-
cionar l�empresa pública Adif quan
n�ha rebut l�anunci �no sabem si
verbal o escrit� que adjudicarà per
fi les obres de millora dels habitat-
ges del barri de la Guia, propietat
de l�empresa. Nou mesos després
que l�associació de veïns posés el
crit al cel �o al Ple�, ara per ara
aquest és el resultat de la pressió de
l�Ajuntament en aquest afer, que
Àngels Mas, regidora d�Urba-
nisme, s�afanya a qualificar de
«gran èxit». Mentrestant, la setan-
tena de veïns del barri, la majoria
gent gran, continuen esperant i
convivint per força amb les humi-
tats i els despreniments de les faça-
nes dels edificis, entre altres man-
cances estructurals que l�Ajun-
tament, d�altra banda, ha anat
pal·liant sense ser-ne el responsa-
ble. Tot i així, la decisió del consis-
tori de donar marge a Adif en l�exe-
cució de les obres és massa condes-
cendent amb una empresa de l�estat
que gestiona les propietats de
Renfe i la xarxa ferroviària a un
ritme que desespera qualsevol.
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L�exposició 5.000 anys jugant,
que ha organitzat la Fundació
Caixa Manresa i el Museu del
Joguet de Catalunya, ha estat un
èxit. Aplaudim aquesta iniciativa,
que ha tingut l�encert de progra-
mar-se en unes dates en què s�està
més amb la família i els nens, als
quals els Reis acostumen a portar
uns jocs que quan no menen a l�in-
dividualisme, solen fomentar la
violència o brots sexistes. A més,
l�exposició ha comptat amb la par-
ticipació del CAE, que fa temps
que organitza als Carlins les Nits de
Jocs. El gest d�acollir aquesta enti-
tat dóna més identitat local al pro-
jecte i alhora reconeix la seva
tasca. També destaquem el cicle de
xerrades a la sala de la Plana de
l�Om, que va cloure l�expert Oriol
Comas amb Per a què serveix
jugar?. En uns temps en què més
del 10% de la població veu els
éssers més propers només un cop al
dia, a més d�una família o a més
d�una parella els convindria fer una
partideta de parxís.

@)1X+*/+K)0./:/+
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19 de gener. Esther González dóna a
llum la petita Izel, un naixement que
porta l�esperança per a la seva germa-
na Erine, afectada de leucèmia mielo-
monocítica crònica juvenil. El cordó
umbilical d�Izel servirà per fer un
trasplantament a la seva germana,
amb la qual és genèticament compati-
ble, i el Banc de Donants el recull per
iniciar el procés per al trasplantament.

6"6+`3.):/;U/
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22 de gener. El restaurant de la
Joviat acull el tercer sopar anual de
militants de CDC, que serveix per ho-
menatjar Marcel·lí Llobet, exregidor
de Cultura i cofundador de la llibreria
Símbol, amb la presència del secreta-
ri general adjunt del partit, Felip Puig.

(L'U-:;/.):;+
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21 de gener. En el ple municipal
ordinari s�aproven les dues mocions
presentades per la CUP i per ERC i
CiU, per les quals l�Ajuntament es
posiciona en favor de la campanya
Decideixo Decidir, amb els vots favo-
rables de CiU, ERC i PxC, l�abstenció
d�ICV i l�oposició de PP i PSC.

6/037D&3510/+
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25 de gener. El vicepresident de la
Generalitat de Catalunya, Josep-Lluís
Carod-Rovira, visita les instal·lacions
d�AMPANS al recinte de Santa Maria
de Comabella i  fa un recorregut per
les instal·lacions de la residència Julio
Payàs. El mateix vespre, Carod-
Rovira pronuncia una conferència a
l�Ateneu de les Piques, en un acte
d�ERC.

2-U3*+?0)>):;/+
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29 de gener. Presentat per Xavier
Domènech, director adjunt de Regió7,
i l�editor Isidor Cònsul, l�expresident
de la Generalitat Jordi Pujol omple la
llibreria Parcir per parlar del primer
volum de les seves memòries, a cura
del periodista Manuel Cuyàs, Memò-
ries (1930-1980), Història d�una con-
vicció.

'7/.+O/UM+0)**)5/
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30 de gener. Roger Torras deixa la
regidoria de la CUP per la incompati-
bilitat de conciliar la vida laboral,
familiar i política, i el relleva Adam
Majó, històric militant independentis-
ta i anitmilitarista. !

E)*1-+E30.3>/+0)**)5/+'73*Z+$37M+
24 de gener. El president de Caixa Manresa, Valentí Roqueta, presenta el

sabadellenc Feliu Formosa, fins ara director adjunt i responsable de les
àrees d�Operacions i Comptabilitat, com a nou director general de l�entitat.
Formosa, que assumirà el càrrec el proper 1 de març, relleva Adolf Todó,
nomenat director general de Caixa de Catalunya dos dies abans, en substi-
tució de Josep Maria Loza, que havia presentat la renúncia amb efectes el
29 de febrer. 
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CCEENNTTRREE DDEE NNOORRMMAALLIITTZZAACCIIÓÓ
LLIINNGGÜÜÍÍSSTTIICCAA MMOONNTTSSEERRRRAATT
Carrer de Jaume I, 8, 2n 08241 Manresa 
Tel. 93 872 17 07 - a/e manresa@cpnl.cat

Cursos de català per a adults
febrer-juny 2008

- MOSSOS D'ESQUADRA

- AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES

- ADMINISTRATIUS/VES

- POLICIA LOCAL

- PER A TREBALLADORS :

· OFIMÀTICA BÀSICA

· OFIMÀTICA AVANÇADA

· DISSENY DE PÀGINES WEB

· ANGLÈS

· ALEMANY

· INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

- PER A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR

· TÈCNIC EN SOFTWARE OFIMÀTIC

Centre dd�estudis 

Crta . de Vic, 78 entl. C-D 08241 MANRESA Tel. 93-874.42.54 - 615.551.607 Fax: 93-874.81.84
www.informaticapadel.com - www.padel@informaticapadel.com

HORARI D�INFORMACIÓ:
De dilluns a divendres
Matins : 9:00h - 13:30h

Tardes : 16:30h - 20:30h

93 874 42 54 
615 551 607

FORMACIÓ SUBVENCIONADA

PREPARACIÓ D�OPOSICIONS

Per aa aanuncis een 
aquesta rrevista....

PUBLICITAT

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

El mes de febrer, el Centre de
Normalització Lingüística Montserrat
obre el període de matriculació dels
cursos de català per a adults del perí-
ode febrer - juny 2008.

L�objectiu d'aquests cursos és aug-
mentar el coneixement de la llengua,
tant a nivell oral com escrit. Els cur-
sos generals són de 45 h i tenen una
durada quadrimestral. 

Per a les persones que no poden
assistir als cursos presencials hi ha la
possibilitat de fer cursos a distància.
Aquesta modalitat d�ensenyament
combina l'autoformació de l'aprenent
i l�assessorament personalitzat mit-
jançant un sistema de tutories.

També s�imparteixen sessions d'a-
colliment adreçades a aquelles per-
sones que acaben d�arribar a
Catalunya. 

El període d'inscripció és l�11 i 12
de febrer per als alumnes que hagin
superat el curs anterior i del 13 al 20
de febrer per a les inscripcions
generals i les proves de col·locació.
L�horari d'inscripció al matí és de 9
a 14 h, i a la tarda a hores convin-
gudes. Les classes dels cursos pre-
sencials s'inicien el 25 i 26 de
febrer. 

Als cursos Bàsic 3, Elemental 3,
Intermedi 3 i Suficiència 3 els corres-
ponen els certificats homologats
equivalents als certificats de la Se-
cretaria de Política Lingüística.

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 -carrer
de Jaume I, 8, 2n o visitar la pàgina
web www.cpnl.cat.
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óc de Sibiu, una ciutat romanesa de 170.000 habi-
tants que està situada en el centre del país, al sud
de la regió de Transilvània. L�any passat, junta-
ment amb Luxemburg, va ser Capital Europea de
la Cultura. Entre altres valors, té un centre històric

medieval que es conserva intacte. El turisme és sobretot
cultural, però també vénen a esquiar d�arreu d�Europa a
Paltinis, una muntanya que és a 20 km. L�alcalde actual és
d�origen alemany, treballa molt per la ciutat i està molt ben
valorat.

Tinc 23 anys i ara que la meva família pot tirar endavant
he decidit pensar en el meu futur. Vaig ser un bon alumne,
a primària sempre era el tercer la classe, però als 14 anys
vaig decidir anar a treballar per ajudar la família. Sempre he
treballat a l �hoteleria i ho he compaginat amb cursos rela-
cionats amb el meu ofici i amb algun sobre construcció. Els
pares treballen a la indústria de la pell, Alina, la meva ger-
mana, més gran que jo, va estudiar Sociologia i ara viu a
Itàlia i Marian Ioan, el meu germà, encara estudia. 

Vaig arribar a Manresa el juny passat amb vint companys
més per treballar a l�empresa d�hoteleria DIESA. Si vols
anar a treballar a l�estranger t�apuntes en una oficina que hi
ha a Bucarest i quan tenen alguna feina per tu t�avisen. Em
van proposar un contracte d�estiu (4 mesos) a Castelló, però
vaig triar Manresa perquè el contracte era com a mínim
d�un any. Cobro entre 4 i 5 vegades més que en el meu país.
Potser em quedaré 2 anys, ja ho veurem. Sorana, la meva
xicota, viu a Bucarest. La vaig conèixer tres mesos abans de
venir, cada dia parlem per Internet. M�agradaria formar una
família, comprar un pis i a la llarga, si pot ser, muntar el
meu propi negoci. Ara penso que ho vull fer al meu país,
però no sé la vida on em pot portar. 

No sabia castellà, ni sabia que aquí es parlava una altra

llengua. Quan vaig descobrir que també es parlava el cata-
là em vaig desanimar. Podien demanar-me un cortado o bé
un tallat, mare meva! Però ara ja parlo castellà i entenc el
català, sense fer cap curs, només conversant i preguntant.
Des del primer dia he treballat al Xaloc, un bar del Passeig.
La gent em parlen molt en català, però si no els entenc
m�ho repeteixen en castellà. Al començament quan havia
de servir una taula gran no els entenia a tots, jo apuntava el
que escoltava i si no quedava clar sortia un company per
esbrinar què volien. Ara només, a vegades, em confonc
amb el cafè amb llet i el cafè amb gel. A nosaltres ens sona
ben igual. El primer que em va sorprendre de Manresa van
ser les pujades i les baixades que té la ciutat. Trobo que els
edificis estan molt ben conservats. A Romania les cases
estan en pitjors condicions i viure en un pis de dues habi-
tacions, com viu la meva família, és normal. Al fred ja hi
estic acostumat, el que per a mi és nou és tanta humitat.
Visc en un pis compartit amb tres companys de treball,
també romanesos. 

A Romania els preus dels productes bàsics són igual de
cars o més que aquí. Em fixo en l�oli de gira-sol o la carn
i ho veig més barat. El lloguer d�un pis pot costar 200
euros, tot un sou d�allà. A Sibiu també hi ha immigració,
sobretot xinesos i marroquins, que vénen a millorar les
seves condicions de vida, però també europeus que veuen
oportunitats de negoci. La gent d�aquí em pregunten sovint
pels preus i l�evolució del meu país. Quan dic que sóc de
Transilvània tothom em parla del comte Dràcula, veig que
aquí és molt popular. Nosaltres no el valorem tant, només
hi ha un museu per als turistes i un castell. El mes de febrer
faig vacances i aniré a Bucarest i a Sibiu, tinc ganes de
veure�ls a tots, no ha estat fàcil passar les festes lluny de la
meva gent. !
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anresa no destaca precisament pels seus atributs
com a vila marinera, tanmateix en té alguns. D�una
banda, al sud del terme afloren les roques clares
d�origen sedimentari marí on abunden els fòssils
de petxines, nummulits, eriçons de mar i coralls.

Un volt pel Mal Balç ens transporta a un mar de 37 milions
d�anys enrere. La interpretació d�aquesta història geològica la
trobareu ben exposada al Museu de Geologia Valentí Masachs
de l�EPSEM i a la sala de formació del paisatge del Museu
Comarcal de Manresa, presentats al Pou del desembre 2007, i
amb una comoditat insultant al web El Medi Natural del Bages
de la delegació del Bages de la ICHN.

De l�altra, Manresa té l�estany de l�Agulla amb vocació mari-
nera per cantar-hi havaneres i per acollir poblacions nombroses
de dues espècies d�ocells típics del litoral marí que ens visiten
regularment cada hivern: el gavià argentat i el corb marí. Al
contrari del tropell d�humans estiuejants a la costa, el gavià i el
corb marí són hivernants vinguts del litoral cap a terra endins.

El gavià argentat és un ocell gros, de fins a 1,5 metres d�en-
vergadura alar, més gran que les gavines. Els adults tenen el cos
i el cap blancs, les ales vistes per sobre d�un gris argentat llis i
les potes i el bec, potent i amb la punta corbada avall, de color
groc. Els joves, en canvi, tot i que són de mida quasi tan gran
com els adults, tenen el plomatge clapejat de marró i gris fosc.

El gavià argentat sol moure�s en grans estols. S�ha acostumat a
conviure amb l�home i a aprofitar-se de les seves activitats, ja
sigui allò que les barques de pesca descarten, els cucs i insectes
que descobreix un tractor al llaurar un camp o les deixalles
orgàniques llençades a un abocador.

El principal motiu d�interès dels gavians per Manresa és el seu
abocador comarcal. Al Mal Balç, rondant l�abocador, sovint
se�ls pot veure a centenars i sentir-ne els crits com rialles sar-
càstiques. Ja avançat el matí, amb el corrent tèrmic ascendent
del Mal Balç assolellat, els gavians s�enlairen planant en cer-
cles. Llavors en grupets i en vol harmoniós, aparentment sense
esforç, es dirigiran cap a l�estany de l�Agulla creuant el cel de
la part est de la ciutat. A l�Agulla se�ls troba els migdies, repo-
sant tranquil·lament al centre de l�estany, el més lluny possible
de l�importuni dels usuaris humans del parc. A la tarda, quan la
llum comença a decaure, els gavians a poc a poc també marxen
de l�Agulla. Molt probablement els gavians visitants de
Manresa formin part de la colònia de cria establerta a les illes
Medes i siguin sobretot joves i subadults.

Entre l�estol de gavians que naveguen a les tranquil·les aigües
de l�Agulla, si ens hi fixem bé podem descobrir-hi, com un ane-

guet lleig, un intrús ben negre: el corb marí. El corb marí és un
ocell parent dels pelicans i més gros encara que el gavià.
Destaca pel seu color íntegrament negre, excepte la taca blanca
de la galta i els joves que tenen el pit blanquinós. A l�hivern, a
la costa mediterrània catalana arriben corbs marins procedents
de la costa atlàntica del nord d�Europa. Alguns d�ells remunten
la vall del Llobregat, però sense allunyar-se dels dos rius, el
Llobregat i el Cardener, o de les masses d�aigua amb peixos
com la de l�Agulla. Se�ls troba també al riu Cardener a Manresa
ciutat, sobretot entre el pont de Sant Francesc i el Pont Vell. A
l�estany de l�Agulla prefereixen l�àrea protegida amb plantes
aquàtiques, més discreta.

Els corbs marins solen volar en direcció ben fixada, en forma-
ció de pocs exemplars, cadascun amb el coll estirat endavant i
en un vol d�aletejos ràpids, treballós. És freqüent veure�ls
posats a les roques que sobresurten del riu, damunt de les res-
closes o a les branques dels arbres de ribera. El corb marí té una
postura característica amb les ales ben esteses, com les d�un rat-
penat, per deixar-les eixugar al sol. Posat a l�aigua té una línia
de flotació baixa; sura poc, només emergeix el capdamunt de
l�esquena, el coll i el cap. En canvi, és un excel·lent nedador i
sobretot cabussador. Es submergeix a la recerca de peixos
petits, als qual persegueix activament sota l�aigua i captura amb
destresa. Igual com la filera de pescadors de la riba, la presèn-

cia de corbs marins és fidel indicadora de l�existència de peixos
a les aigües d�un riu. El corb marí és un ocell espantadís, que
fugirà si intentem acostar-nos-hi. 

Tant el gavià com el corb marí són espècies que han augmen-
tat llurs poblacions hivernants a Catalunya. El corb marí ha pas-
sat de ser molt rar a principis de la dècada del 1990 als rius de
l�interior a ser actualment força abundós durant l�hivern.

Manresa no té mar, però sí la seva ambaixada regentada per
gavians i corbs marins. !
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na desena de fotògrafs han volgut
deixar constància de deu espais

manresans, fotografiats en quatre hores
determinades d�un mateix dia: el 29 de
desembre de 2007, a les vuit del matí, a
les dotze del migdia, a les quatre de la

tarda i a les vuit del vespre. Les seves
instantànies formaran part de l�exposi-
ció 4 de 24, que es mostrarà al Centre
Cívic Selves i Carner, del 12 al 29 de
febrer, i il·lustren aquest mes les pàgi-
nes centrals d�El Pou com a retalls del
gran collage que conforma una trama
urbana que, segons les dades oficials de
principis d�aquest 2008, acull actual-

ment 76.000 habitants. Quatre
moments del dia retraten la vitalitat
d�un municipi que cada cop agafa més
pes demogràfic i espera tenir, ben aviat,
també un major pes polític si el govern
de la Generalitat afronta definitivament
la seva reordenació territorial i atorga a
Manresa l�esperada capitalitat de la
Catalunya central. !
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quests dies es parla de l�aparició de l�últim llibre
de la sèrie del Harry Potter que sortirà publicat
simultàniament  en castellà, català i gallec el pro-
per 21 de febrer. A la nostra ciutat, i pel que he
pogut llegir, la coincidència d�aquesta data amb

el dia de la Llum �festiu a Manresa� ha provocat una gran
inquietud. S�especula amb quines llibreries obriran, men-
tre que els seus propietaris estan valorant l�oportunitat de
saltar-se el calendari de festes locals per afegir-se al gran
rebombori de l�estrena del llibre com si es tractés d�un afer
d�interès públic, d�una emergència o
d�una autèntica necessitat. I un, que
es creia curat d�espants i capaç de
quedar-se parat per ben poques
coses, constata que encara conserva
una certa capacitat de sorprendre�s,
cosa que en el fons m�alegra. Aquell
argument tan utilitzat en la literatura
que passava per situar un estranger
al nostre país i deixar que escrutés
els nostres costums sota el seu punt
de vista, ara podria recórrer a la
paradoxa de constatar els baixos
nivells de lectura dels que sempre
ens queixem amb la necessitat vital
de comprar el mateix dia que surt i a
l�hora establerta �dos quarts de set
de la tarda� un llibre que és gruixut
com una Bíblia. En aquest cas el
contrasentit és tan evident que ens
bastem nosaltres sols per veure que
tot plegat és una gran ximpleria.
Però el que és preocupant de debò
no és la cagarel·la desmesurada que s�organitza amb el
llançament del nou Harry Potter sinó el fet de pensar que
aquesta febre per la novetat i aquesta necessitat de cremar-
ho tot al moment és simptomàtica del nostre temps i un
paradigma de moltes altres coses. És el reflex d�una socie-
tat que fins i tot en el terreny cultural és víctima de la
immediatesa i del consum compulsiu. Passa sovint que
quan a algú conegut li pregunten quin llibre està llegint
�com si donessin per suposada l�obligació d�estar llegint
sempre, què cony!�, l�entrevistat respon que està immers
en la lectura de «l´últim de...» i arribats a aquest punt sem-
pre hi ha un llibre que és l�últim d�algú i que val molt la
pena. Seria fantàstic saber que està llegint El llop estepari

o El temps de les cireres o Guerra i pau, però d�alguna
manera és com si tots estiguéssim comminats a llegir algu-
na cosa rabiosament actual. I si ara mateix algú respongués
que llegeix Montaigne hauríem de sospitar que ho fa dei-
xant-se endur pel sentit de novetat que li confereix la seva
recent edició en català, més que no pas perquè se senti atret
sincerament per un filòsof que, si tant l�interessava, podia
haver llegit fa cinc, deu o vint anys. 

Fa poques setmanes, en el seu article a El País Semanal,
Javier Marías parlava d�aquest desfici per llegir, veure i

escoltar allò que és més d�última
hora com si el fet de ser-ho ho con-
vertís tot en interessant o, pitjor
encara, en imprescindible. El títol
del seu escrit ho resumia molt bé, El
temor de vivir a destiempo, i ens feia
pensar que més que no pas una
moda tot plegat és la manifestació
d�una síndrome �una altra� dels
temps actuals:  el temor de viure fora
del moment, de ser anacrònics, de
perdre�ns alguna cosa vital.
L�obsessió per estar al dia de tot. Em
nego a admetre que l�actualitat mar-
qui implacablement la nostra llista
de lectures. Ni cal esperar l�any
Rodoreda per delectar-nos amb la
lectura de Mirall trencat ni lamentar
que hagi passat l�aniversari del
Quixot per descobrir el seu interès.
Qualsevol moment és òptim per lle-
gir Miguel Delibes o Josep Pla o
Vargas Llosa. De la mateixa manera

hauríem de convidar els nois i les noies a endinsar-se en les
obres de Jules Verne, de Francesc Vallverdú o en qualse-
vol Tintin, llibres que mai defrauden i que no tenen data de
caducitat. I donar-los a entendre que l�últim Harry Potter
serà tan interessant �que sembla que ho són molt� el prò-
xim 21 de febrer com d�aquí a un any. Perquè a part d�e-
ducar-los en la lectura cal educar-los també en l�art de
saber esperar i en la virtut de no impacientar-se per coses
que no s�ho valen. Tot abans que encomanar-los aquest
neguit estúpid que ens fa esclaus de la publicitat i que no
ens porta enlloc. Ah... i si algú ens entrevista i ens demana
quin llibre estem llegint, dir-li que un de la Corín Tellado,
i deixar-lo amb un pam de nas. !
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esprés d�iniciar els meus estudis de circ a
Barcelona, a l�escola de circ Rogelio Rivel, on
vaig començar a agafar una bona base de totes
les disciplines (acrobàcia, trampolí, dansa, tea-
tre...) durant els dos anys del curs, vaig marxar a

estudiar circ a París, perquè a casa nostra només hi ha
dues escoles de circ de base i també haig de dir que el
tema ajudes i reconeixement d�estudis és difícil, tot i que
hagi millorat una mica. El juny vaig fer un stage d�una
setmana a París, en què ens van fer tot tipus de proves físi-
ques i tècniques. Vaig entrar-hi i ara des finals d�estiu que
estic a París, vivint en una casa amb un meu company de
classe i altra gent que estudia cine i teatre. 

Vaig arribar el setembre i no tenia ni idea de l�idioma,
però de mica en mica he aconseguit fer-me entendre.
L�escola on estic, l�École National des Arts du Cirque, es
troba a Rosny sous Bois i
ofereix dos anys de prepara-
ció per anar a escoles supe-
riors. En aquests dos anys,
trobarem una disciplina en
què ens puguem especialit-
zar. D�altra banda hi cursem
el batxillerat, tot en francès,
és clar. L�escola també està
oberta a molts projectes
socials, es fan classes amb
nens discapacitats i es fan
actuacions molt interessants,
com ara en grans festivals
com la Fête de l�Humanité,
el festival mundial de circ
Le cirque du Demain...

El que m�ha sorprès d�algunes classes com dansa o tea-
tre és que són molt de fomentar l�expressió oral, del que
sents o deixes de sentir. També m�ha sobtat agradablement
el fet que aquí els temes d�ajudes i reconeixements estan
molt be: tenim suport de l�escola, l�estat em dóna ajudes
per al pis... He de dir, però, que la Generalitat també em
va donar una ajuda per estudiar a fora.

Per el que fa la ciutat, no cal dir que no te l�acabes i hi
ha moltíssimes coses per veure: Montmatre, Centre
Pompidou, Nôtre Dame, el barri llatí... Però especialment
petits racons curiosos. Els caps de setmana és quan apro-
fito per anar a visitar coses i anar a donar un volt. És difí-
cil acostumar-se al dia a dia a França, ja que tot i ser un
país tan proper són molt diferents els horaris, els costums,
les maneres de fer... Encara em sorprèn que la gent quan
acaba de treballar vagi cap a casa a fer el sopar i a dormir,
i de vegades trobo a faltar una mica més de vida, com anar
a fer un cafè, anar a donar un vol per on sigui...

De tota manera l�oportunitat d�anar a estudiar a fora és
una gran experiència. A part d�aprendre l�idioma, creixes
com a persona i coneixes nous hàbits i gent interessant. Si
teniu l�oportunitat de fer-ho, aprofiteu-ho!!

�skyline xangaiès és un paisatge paradoxal i, fins i
tot, hipòcrita, o més aviat cínic, com una ridiculitza-
ció a la confabulació de grans ideologies, com si el
Gran Timoner fos un esclau més de les circumstàn-
cies. I al davant del paisatge paradoxal, a l�altra

banda del riu Huangpu, la filera d�edificis clàssics i renaixen-
tistes donen forma al Bund i et conviden a allunyar-te de la rea-
litat actual tot ensumant l�anarquia, la conspiració, la corrupció
i el vici perfumat d�opi. Quan es fa de nit, pots navegar amunt
i avall pel riu Huangpu, que desemboca 10 quilòmetres més
enllà, al riu Blau. Aleshores, és probable que puguis contem-
plar com desfilen homes que llueixen orgullosos la moda
maoista: uniformes de l�exèrcit comunista i jaquetes Lenin que
semblen haver estat rescatats del túnel del temps per a una oca-
sió molt especial; i és que contemplar com el ritme intermitent
de mil llums de colors dibuixa la Xina atòmica i futurista

imposant-se, des de l�altra
banda del Huangpu, a la Xina
colonial, humiliada i apedaça-
da és una ocasió molt especial.
La Perla d�Orient i la Torre
Jinmao des de la banda del
modern Pudong, i el Banc de
Xina des de la banda del colo-
nialitzat Bund protagonitzen
aquesta lluita, una de les mol-
tes que es reprodueixen cada
dia en aquesta megalòpoli con-
tradictòria.

Els jardins de Yu�yuan, ama-
gats dins l�antic Xangai, et per-
meten gaudir d�un dels luxes
de les últimes dinasties impe-

rials: Ming i Qing. Un cop fora, si et deixes pels carrers
Jiouxiaochang, Wutong o per l�antic carrer del gran temple, és
gairebé segur que algun xangaiès et proposi fer-te de guia per
carrerons que s�endinsen a l�altra cara de la moneda i en els
quals espeteguen tot de cases atrotinades, algunes de les quals
guarden un veritable paradís de  les falsificacions. Un cop dins,
el xou està garantit: riuades de bolsos de luxe inunden tot l�es-
pai i el regateig escandalós protagonitza qualsevol transacció.
L�antic Xangai conserva indrets com el carrer Xiangshan, on
davant d�un cottage europeu que portava el número 7, va viure
el president de la República Xinesa i fundador del
Kuomintang, el Dr. Sun Yat-sen, des del 1918 fins al 1924,
amb la seva dona Soong Ching Ling. 

El Museu de Xangai té cinc plantes farcides de cal·ligrafia,
antigues divises, pintures, mobles, segells, peces de ceràmica,
figures de jade, escultures, artesania de les minories ètniques i
col·leccions de bronze xineses. Tot plegat et porta a envejar
una civilització que dissenyava i construïa tresors en forma de
taules, cadires i llits quan a Europa no sabíem ni què eren els
mobles, i a sorprendre�t que la mateixa societat ara es trobi en
fase de desenvolupament. Potser és el que té haver fet coses
com ara restringir l�ús de la pólvora a l�organització de castells
de focs esplèndids per satisfer els estaments més alts d�una
societat massa jerarquitzada. !
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�Felicitats, mossèn! Sembla que amb vostè perden
vigència les dues dites que diuen que ningú no és profe-
ta a la seva terra, i que a ningú tampoc no se li reconeix
la seva tasca en vida. Com es fa per ser tan estimat per
tothom, joves i grans; creients, i laics�

�Jo he estat sempre molt obert i comunicatiu. He pro-
curat estimar a tothom, no només la gent d�Església, sinó
a tothom. No he fet mai diferències de classes. I ara em
sento estimat com no m�imaginava que la gent m�esti-
més.

�El títol que ha escollit per al seu llibre antològic és
Preneu-m�ho tot, deixeu-me la paraula. Quin és el valor
de la paraula? 

�Per a mi és extraordinari. Les persones sense parau-
la no som res, en el sentit d�encarnar allò que som, pen-
sem i sentim. Jo diria que una de les grans crisis moder-
nes és la d�haver menysvalorat la paraula. 

�Quin és l�estat de salut de la nostra literatura?
�La literatura s�ha convertit en un comerç. Com a

autor, si no surts a la televisió ni existeixes. A més, les
llibreries són plenes bàsicament de literatura en castellà.
Ens falten unes motivacions profundes i molta més auto-
estima. Hi ha poques nacions al món petites com la nos-
tra que tinguin un tresor literari tan gran al llarg de la
seva història.

�I si parlem de la salut de la fe cristiana, les esglésies
cada dia són més buides. Ens trobem davant una època
de crisi de l�Església?

�Tot són vaivens de la història. Jo crec que realment,
el Déu del Nou Testament, el de l�amor, bondat, pau, jus-
tícia i llibertat, no morirà mai. A més, aquestes crisis
poden ser saludables. L�església oficial i jeràrquica ha
perdut credibilitat, però això no vol dir que no hi hagi
grups de cristians molt heroics. No podem perdre l�espe-
rança.

�Què hauria de canviar perquè l�Església recuperés
els creients que ha anat perdent?

�El celibat, fins ara obligatori, jo confio que temps a
venir serà opcional. Tot i que això no és sempre garantia
d�èxit, perquè a l�església anglicana, on els capellans es
poden casar, i les dones poden exercir el sacerdoci,
també hi ha manca de vocacions. Sens dubte, però,
s�haurà de fer molta més confiança en els laics, tant
homes com dones. Aquest ministeri que durant segles
hem administrat només els capellans, haurà de ser com-
partit per tota la comunitat cristiana. I quan arribem a la
crisi màxima, s�imposarà una línia molt més horitzontal
i comunitària, i això salvarà l�essència. I temps a venir,
ja veurem com seran els capellans.!

O%T&! !( On@

O!&#$b!(( 6',',
.=/>/>V)*?3-W=/;

!
;5''3,(1.<4%,$(H5*,%*

w)<6$7?$"%77%@@@"C7$%>>"$%55%::7%bb<%
=5;%OO7=5@%66A:%$$"<>7$5$x

*/
!3
/
F)



!"#$"$%&''( )*%++,-%..)%**/%00/**12/% (!

ituada entre els carrers de les Piques i
d�Alfons XII, a la plaça que duu el seu
nom, aquesta gran residència d�estil
neoclàssic, de 600 metres quadrats de
superfície, va ser construïda pel mestre

d�obres Lluís Antoni Calvet l�any 1885, per a la
família Llissach, nissaga que formava part de la
petita noblesa ciutadana del segle XVIII, com els
Torres de Bages o Argullol, i tenia extenses pro-
pietats a Santpedor. Impressiona la grandiositat de
l�escala principal, amb volta catalana, que dóna
accés a la primera i la segona plantes, amb
àmplies estances i alçades de sostre de 4 metres.
Els baixos han allotjat fins ara els Mobles Pich,
establiment centenari que tancarà portes aquesta
primavera. La Fundació Llissach, vinculada al
bisbat de Vic, va vendre l�immoble als actuals
propietaris i, malgrat la solidesa de les seves
parets, l�edifici es troba en un estat deplorable.
Cal esperar que el fet que estigui inclòs en l�annex
al Catàleg del Patrimoni Protegit, segons ens
informa la regidora d�Urbanisme Àngels Mas,
n�impedeixi la destrucció. !
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uè recordes de la teva estada al Cor de Sant
Josep?

�Hi vaig començar l�any 1972, quan encara
no tenia fets els disset anys. Una de les cançons
més conegudes de l�època era dels Doctor Hook,
Sílvia�s mother, que es va traduir per Els ulls de
la mare de Sílvia. També sonaven molt els

Credence Clearwater Revival, amb Travelin Band o Hey
thonight. Encara no es feia ball a les
nits i recordo que hi anava els dissab-
tes i diumenges a la tarda, des de les
cinc a les deu. L�entrada costava unes
100 pessetes, amb consumició inclo-
sa. Entre setmana, concretament els
dijous fèiem discfòrums dedicats a
Jimi Hendrix, Rolling Stones, Beatles,
Credence Clearwater Revival o Bee
Gees. En aquella època m�ajudava
Jaume Muntanyà que em donava mol-
tes idees. Aleshores, una altra de les
cançons que m�agradava molt i estava
prohibida l�any 1972 era Je t�aime
moi non plus, de Jean Birkin. Me la
demanaven i la posava sovint quan no
hi havia el president de l�entitat.

2));)0L>+
�Com definiries l�ambient del
Peeter�s?

�Hi havia de tot. Fonamentalment
gent entre setze i vint-i-tres anys. Més
de vint-i-cinc diria que ja no hi ana-
ven. Era un ambient eminentment
jove. Tenia la particularitat que hi
havia dues sales totalment diferencia-
des, però tot i així hi posàvem la
mateixa música, llevat d�alguna festa especial, en què a
dalt els en posava de lenta i a baix una mica de moguda.
Una cançó característica de l�etapa del Peeter�s fou No
trenquis el meu cor, de Tom Jones. Recordo que també hi
vaig fer un concurs de discjòqueis i al cap d�un any i mig
vaig passar a l�Atàngia.

�Al Peeter�s, quina música punxaves?
�Sempre he intentat posar la música del moment que

més interessava al jovent. Per exemple, en aquella època
sonava molt Elton John, els Creedence o Camilo Sesto. Hi

havia nois que em demanaven el Pink Floyd i quan posava
lent potser triava una de les seves cançons. Però en general
posava la música més comercial del moment i que volia el
conjunt de la gent. Potser per això vaig tenir tant de ressò
aleshores. Posava música per als que els agradava la músi-
ca. Podia posar Julio Iglesias, però no ho feia perquè era
hora de treballar per la gent. Déu nos en guard de posar
Vangelis perquè la sala hauria quedat com un pub, amb la

gent ben quieta. Sempre he tingut clar
que en una discoteca s�ha de posar
música de discoteca. Quan era més
feliç era quan veia les pistes plenes.
Sempre he posat el que em demanava
la gent, no el que jo volia. M�he auto-
exigit sempre molt i penso que per
això les coses em van anar bé i vaig
tenir un nom. Sempre em vaig preocu-
par d�escoltar música, fins i tot d�e-
missores estrangeres, com ara Ràdio
Luxemburg i abans que sortís el disc
ja l�havia encarregat a la meva botiga
de discos, que era Born12, que tenien
discos d�importació encara no editats
al país. 

';I:K1/
�Canvia l�ambient a l�Atàngia?
�Hi havia tres pistes, dues a baix i

una a dalt. Des de bon començament
ja hi fotia canya. Mai no m�ha agradat
perdre el temps durant la primera
hora. Abans d�anar-hi jo feien balls a
la tarda i eren quatre gats. Em va venir
a buscar el senyor Puig i em va fitxar
per l�Atàngia. De manera que el 90%
de la gent del Peeter�s van passar a

l�Atàngia, per la meva satisfacció personal. En total vaig
estar-hi quinze anys, però entremig vaig anar durant un any
i mig al Màninx. De les cançons que triomfaven aquells
anys a l�Atàngia hi havia Fiebre del Sábado Noche,
Grease, la Sabrina Saleno, Morry Kante, C.C. Catch,
Galaxy... Recordo especialment una cançó que feia Funk it,
i també el grup Lime. A més a més de posar discos, parla-
va sovint pel micròfon, per tal d�animar al personal, i suava
molt. Una altra cançó bona d�aquella època és la de
Bienvenidos los hijos del rock and roll, de Miguel Ríos.
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Recordo que començava sovint dient: Bona tarda benvin-
guts Manresa, baixava la música i aplaudien. El mateix
feia amb els de Navarcles, Sant Joan, etc. A mitja sessió els
deia A los hijos del rock and roll i el més de miler de per-
sones que hi havia contestaven Bienvenidos. Era quan més
flipava, ja que em considero un boig de la música. Encara
avui escolto el tocadiscos de casa i em poso a plorar. La
sento intensament. Quan tenia cinc o sis anys anava a casa
del meu avi a posar discos fins que em feia fora.

�Eren també els inicis dels clubs de fans?
�Sí. Recordo especialment el club de fans de Los Pecos

i cada vegada que els posava sentia xiscles exagerats de les
dones. Sempre he pensat que no n�hi havia per tant.

�En aquells moments, el ball lent tenia acceptació, oi?
�I tant! A mi la música melòdica m�agrada molt. A par-

tir de dos quarts de vuit del vespre era l�hora de posar-lo i
si em passava de temps el públic m�ho recordava. Hi havia
cançons lentes molt maques, com ara La quiero a morir de
Francis Cabrel, una mica el Camilo Sesto, Miguel Ríos,
però sobretot música estrangera amb els Bee Gees, Roxy
Music. Es tornaven bojos amb la música dels Tequila,
Vamos a tocar un rock and roll a la plaza del pueblo.

63:=-0>3>
�A més d�organitzar els concursos, els presentaves?
�Sí, sortia dins la pista amb un micròfon i els presenta-

va. Per exemple deia: �Segon participant del concurs de
ball, Alfredo Martínez�, que era un dels més bons i el
públic aplaudia. Em sentia com un presentador de televi-
sió. Quan vaig arribar a l�Atàngia era l�època del Juanito
Podrido de Sex Pistols i al cap de dos mesos vaig fer un
concurs de punks. Imitaven els Sex Pistols i d�altres grups
punks de l�època. S�hi van apuntar deu o dotze grups i la
feina que vaig tenir per trobar guitarres i bateries. Ells, dalt
de l�escenari, feien veure que tocaven, però bàsicament
van destrossar les guitarres. De seguida va arribar el con-
curs de Fiebre del sábado noche, Grease, Nunca en horas
de Atàngia.

�Com va anar la gran moguda a Regió7?
�Era un concurs de ball que vaig organitzar dues vega-

des i consistia en la participació de cinc discoteques
(Berga, Manresa, el Bruc, Igualada i Moià), en què cadas-
cuna d�elles escollia el seu campió. Els participants havien
de competir entre ells per arribar a la final.

�També organitzàreu un campionat de futbol, coincidint
amb el mundial del 1982?

�Aprofitant que a l�Atàngia hi havia un pati petit, d�uns
cent metres quadrats, vam organitzar-hi un campionat de
minifutbol i ens ho vam passar de conya, amb la participa-
ció de colles que  s�anomenaven Espanya, França, Rússia,
Itàlia o Bèlgica, que va ser qui va guanyar.

�Quins altres concursos recordes?
�En vam arribar a fer vora una trentena, però com a botó

de mostra, a més dels que ja hem esmentat se n�havien fet
un d�acudits, el de miss Atàngia que era anual, el de les
samarretes mullades, que pràcticament es feia a tot arreu...
De rock and roll, amb participació de molta gent i on des-
tacava especialment el fill del locutor de Ràdio Manresa,
Josep M. Pintó, i Domingo Roca. El concurs de dobles, que
va tenir un gran èxit de participació, sobretot en les imita-
cions de Mecano, Francisco, Albano i Romina Power...
També se�n van fer de breek-dance, on es balla amb el cap
a terra i les mans enlaire. No entenc per què no se�n fan ara,
encara que la gent hagi canviat força.

�Els guanyadors d�aquests concursos sempre eren nets?
�Hi havia moltes pressions perquè guanyés el qui alguns

volien. A mi mai no em van comprar i sempre que hi havia
algun problema els adreçava al jurat, que solia ser del món
de l�esport, de Ràdio Manresa, de la Gazeta.
Concretament, recordo Joan Ballús i Joaquim Lladó, de
Ràdio Manresa, així com Lluís Meca i Vicenç Comas.

�Et costava organitzar-los?
�Sí, me�ls havia de pedalar força. Entre setmana trucava

tots els concursants per recordar-los que havien de partici-
par. Em portava un cansament extra. M�ho havia de treba-
llar. També havia d�anar a Barcelona per veure pel·lícules,
regals, com ara discos, samarretes. M�havia de moure per
estar al dia del que es feia arreu. Però, en el fons, la músi-
ca en lloc de cansar-me em donava força.

OI::1X
�Com era el Mànnix de l�any 1983?
�Hi vaig estar un any i mig, sota la direcció del senyor

Adam. Aleshores fèiem un anunci meu que deia: «Sube a
Mànnix, porque Mànnix sube». Vaig continuar-hi amb els
concursos de ball i també de dobles, en què va venir el bar-
celoní Vicente Lechuga, que és calcat al Manolo Escobar.
Hi havia també imitadors del Leift Garret, un cantant gua-
peres d�Anglaterra.  Finalment el responsable de l�Atàngia
em va tornar a venir a buscar. Aleshores ja fou l�època dels
Abba, Evelyn Thomas, Donna Summer...

�D�aquests darrers anys és la marató del ball. En què
consistia?

�S�hi van presentar deu parelles i la guanyadora va estar
durant un dia i mig seguit ballant a la discoteca, gairebé
sense parar, ja que només disposaven de dos minuts per
anar al lavabo cada tres hores. Sovint el guanyava el
Travolta de Manresa, José Meléndez, que ara viu a
Barcelona. També eren molt bons José Martínez i Joan
Baldomà. També vaig organitzar el rànquing dels famosos,
que foren Josep Moratalla, Toni Elias, els K-melot.

�I Buscando a Sabrina desesperadamente?
�Va ser un concurs amb molta participació de noies, on

hi havia bon bacallà que en dèiem aleshores. Vam veure
molt tall. En aquella època posava el disc de la Sabrina
Boys boys, a un quart de vuit i als dos quarts ja me�l torna-
ven a demanar. Era dels casos en què vaig haver de repetir
les cançons perquè així m�ho demanava el públic. Va ser
una de les cançons de més èxit, perquè a més a més tenia
l�acompanyament dels dos teclats.

�T�agrada la música actual?
�No, però alguna cosa sí. A la meva filla sí que li agra-

da tant la d�avui com la de la meva època, i li agrada la
cançó Massachuchets, dels Bee Gees i la sap cantar. És el
que li passa a molt jovent d�ara, només cal veure quines
cançons imiten a Operación Triunfo. A mi m�agrada tot
tipus de música, des dels Tres Tambors que ja cantaven allò
que «Sóc catalanista i a casa amb la mamà parlo sempre
en català» fins a Pink Floyd, Roxy Music, Beatles,
Rollings o Salvatore Àdamo. Crec que la música actual va
néixer quan jo encara posava discos i eren els pares de la
música rap i hip hop amb The Sugarhill Gang, i el seu
Rappers Delight, que ja sonaven els anys 80. Enyoro les
melodies i el fet de poder ballar agafats i també m�agrada
la música dels anys 60, amb Sirex, Mustangs (dels quals
tinc 23 discos petits), Pekeniques, Brincos, Salvajes, Lone
Star. Dels anys 60 als 90 m�ha agradat tot.

�Com s�explica la recuperació de la música dels 60,
avui dia?

�Perquè és bona música i la gent de 40 anys ha ajudat a
la seva recuperació. Sembla que tornaran els discos d�a-
bans, ja que fins i tot els ratllats sonaran una altra vegada
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gràcies a la introducció del tocadiscos làser que ja existeix
als EUA. Aquesta recuperació obeeix a dues causes: la
qualitat i la nostàlgia.

�Què n�opines de l�Emule i la música a través
d�Internet?

�L�Emule és per baixar cançons i no el faig servir, però
reconec que la meva filla sí, com també fan la majoria dels
seus companys de classe. Però, gràcies a Déu, la major part
de la música que m�agrada a mi ja la tinc en disc. Per cert,
tinc un disc en català de Toni Ronald gravat  l�any 1972 en
plena època franquista: «Cada dia un dia més...».

�Estan acabades les botigues de música?
�Per desgràcia, penso que ho tenen molt malament per-

què Internet els estar perjudicant força i moltes hauran de
tancar. 
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�Com van ser els teus inicis al món de la ràdio?
�Vaig començar a Ràdio Llamborda amb el programa

Cullerada exprés. Abans de presentar un disc feia un toc o

dos amb una cullera de fusta. Després vaig passar a Ràdio
Ciutat i tot seguit a Ona7 i d�aquí a Ràdio Catalunya, al
passeig de Pere III.

�Com era el programa Cullerada exprés?
�Era el típic programa de música amb diversos apartats

que durava de les tres fins a dos quarts de cinc de la tarda.
Trucava la gent perquè sempre m�ha interessat la seva
col·laboració i votaven per les cançons que els proposava,
d�on sortia una llista d�èxits. També hi havia l�apartat de la
Cara B del disc. També hi feia un concurs en què llegia set
o vuit línies i els oients havien de trobar l�error. Buscava el
joc i la participació.

�D�Ona7, què en remarcaries?
�Que ens van fer canviar el nom del programa que va

passar a anomenar-se Rànquing musical, que s�emetia al
vespre de les vuit a dos quarts de deu. De sobre el bingo de
La Cerveseria vam anar al carrer Nou, on vaig fer Els 9 del
carrer Nou i Els importats importants. La meva màxima
il·lusió era continuar mantenint la col·laboració de la gent
mitjançant el telèfon. Vaig acabar-hi amb el programa Un
munt d�èxits, que després vaig continuar a Ràdio
Catalunya.

�Què va passar amb l�audiència a Ràdio Catalunya?
�L�emissora la dirigia Francesc Hurtado, que em va

venir a buscar expressament perquè li agradava molt el
programa que feia, i més quan el seu programa musical no
acabava de funcionar. Ho vaig acceptar i vaig anar-hi. Vaig
tenir èxit fins que va tancar l�emissora Cadena 13 que en
no funcionar gaire bé es va endur per davant Ràdio
Catalunya. Aleshores vaig deixar la ràdio perquè després
de set anys m�havia cremat. 

�Què remarcaries d�aquest temps a Ràdio Catalunya?
�Un programa que vam fer amb directe des del Mànnix,

en què van participar els grups Mercado Negro, de Berga,
coneguts per la cançó Se han cargado a Micky Mouse, els
Síndrome de Sant Fruitós de Bages i els K-melot de
Manresa, que van actuar en directe. Es va transmetre per
ràdio i un bon oient imitava molt bé el Maradona i va ser
l�estrella del programa. També hi vam fer un concurs de
grups, tocant de veritat sense play-back,  amb el patrocini
de Born 12 i la col·laboració d�un bon publicista, Lluís
Torra. Un altre programa que hi vaig fer fou la reedició
d�Un munt d�èxits, que va substituir el que ells feien, Ràdio
Show (amb Joaquim Lladó de la discoteca Bogart) i que el
director Hurtado volia mantenir tant si com no, però no ho
vaig acceptar.
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�Com funciona la botiga de barri de la plaça de

Catalunya?
�Hi ha molta competència i la paraula que faria servir és

la d�anar fent. Aquesta és l�expressió que et diran la majo-
ria de petits botiguers pel que fa al seu negoci.

�En què han canviat els clients?
�Ara vénen els fills d�aquelles senyores que fa unes

dècades ens venien a comprar. Ha canviat força en el sen-
tit que no ens hem pas d�enganyar, la gent tendeix a anar a
les grans superfícies i utilitza les botigues de barri per les
faltes, com l�oli o l�arròs o d�altres productes puntuals que
falten.

�La teva és una clientela fidel?
�Sí, molt fidel.
�Quins són els productes de sempre?
�Les maduixes o el cafè, són productes on no es pot can-

viar gaire.
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alentí Munt i Devant neix a Manresa el 27 de
juliol de 1954. De pares manresans, Valentí i
Angelina, dedicats professionalment al comerç,
van començar a La Masia, una botiga de
comestibles situada a la carretera de Cardona

fins que als anys 60 es van traslladar amb el nom de
L�Heura a la plaça de Catalunya, concretament a la can-
tonada entre els carrers de Saclosa i Sant Fruitós, on
actualment encara hi regenta la botiga el Valentí i la seva
esposa Maria Àngels Sabata, que tenen una filla de setze
anys, Magda. «Recordo que durant bastants anys del
franquisme, fou l�única botiga que va mantenir el nom
en català, perquè l�Englantina s�anunciava en castellà
com La Englantina». Va començar a anar a col·legi a les
Dominiques i després a l�Acadèmia Balmes de la plaça
Independència, que dirigia el catedràtic Morera. Tot
seguit va passar a l�Acadèmia Catalunya, situada a la
plaça de Catalunya, damunt mateix de la seva botiga. La
dirigien Ramon Cornet i l�exgermà de La Salle, Bernat,
que després va fundar el Camps i Fabrés. Hi va fer fins
al batxillerat superior i després va deixar els estudis,
«perquè no m�agradava gaire estudiar». Es va dedicar a
la botiga i a la música. Va començar a punxar discos al
cor de Sant Josep, al número 10 del carrer de Na
Bastardes, entitat que aleshores presidia Ramon Salvadó,
que «era molt conservador.» «L�entitat es va anar espat-
llant per les baralles entre els del Xup i els de Sant Pau».
Va fer el servei militar a Mallorca i tot seguit entra a la
discoteca Peeter�s, als baixos de l�hotel Pere III fins que
el 1976 el crida Joan Puig Pubill, resposable de
l�Atàngia, que el fitxa com a discjòquei. S�hi estarà fins

al 1982 en què se�n va al Mànnix del senyor Adam, en
substitució de Lluís Meca i Jesús Sagués. Però al cap
d�un any i mig, concretament el 1984, retornarà a
l�Atàngia on s�estarà fins al 1992. El 1985 és subcampió
d�Espanya del concurs de discjòqueis Dire Straits, orga-
nitzat per les 51 emissores de la Cadena Ser. Al moment
del lliurament dels premis, Pepe Domingo Castaño «em
va reconèixer que havia guanyat jo, però es van estimar
més donar el primer premi a un de Bilbao i perquè vegis
com era el centralisme de Madrid, quan em van esmen-
tar pel meu segon lloc, van xiular pel sol fet de ser cata-
là».

Del 1985 al 1990 va ser directiu del TDK Manresa que
presidia Carles Casas. En aquella època va muntar Ràdio
TDK, amb l�ajut de la penya Racó Sonat, malgrat l�opo-
sició d�alguns membres de la junta directiva del club. La
cloenda de l�emissora l�any 1988 va ser una «gran festa
a la discoteca Mànnix, dedicada als jugadors del club».

Havia tingut diverses ofertes fora de Manresa, com per
exemple de la discoteca Què, de prop d�Igualada, de
Prats de Lluçanès, etc, però «he tingut la sort de poder
treballar sempre a Manresa, ja que  mai no he volgut
ficar-me a les carreteres un dissabte a la nit pel perill
que un altre cotxe se�m tirés a sobre». A més de la seva
activitat com a discjòquei va ser força conegut per l�or-
ganització de multitud de concursos: de ball, rock and
roll, punks, de lletjos, de samarretes mullades, o el de La
gran moguda a Regió7 o La parella Travolta, fins arribar
gairebé a una trentena. A partir del 1993 es dedica exclu-
sivament a la seva botiga de comestibles, tot i que pel
maig de l�any passat va participar en el sopar per recollir
diners de cara a la Festa Major Infantil a Cal Gallifa de
Sant Joan de Vilatorrada i ara hi ha un bar musical man-
resà que li proposa tornar a fer de discjòquei. «M�agrada
tant la música que si em paguen una mica benvingut
sigui retornar-hi». !
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l diumenge de Rams del 30 de
març de 1947 fou el segon
any de la sortida de la
Processó dels Dolors, des de
l�any 1931. La represa del

1946 fou important pel fet de recupe-
rar-la. Així, el 1947 els Armats van
estrenar vestits nous a càrrec de mem-
bres del Gremi de Sant Lluc (el 1946
els vestits dels Armats van ser prestats
pel Sr. Viñas, de Balsareny).

La setmana abans del Diumenge de Rams va ser exposat
als aparadors de Cal Jorba el nou mantell de la Dolorosa,
pagat per les exprioresses. A més, s�estrenà el nou cadafal
del Natzarè, el nou pas �imatge i túmul� de la Mare de Déu
de la Soledat, costejat per la família Jorba Gomis i el nou
túmul per portar la Dolorosa, sufragat per Salvador
Sanpera Sanpera, prior de la congregació. El pendonista
infantil va ser Josep Viladés Bacardit, acompanyat per
Miquel Liso Claret i Josep Costa Brunet. Al captard del

Diumenge de Rams, una gernació espe-
rava als carrers el moment de la recolli-
da dels passos per portar-los cap a la
Seu. La comitiva va sortir del carrer
dels Panyos (Fonollar), de casa del Sr.
Sanpera, i de pas pel carrer del Born
van recollir el Pas de la Soledat a Can
Gomis, i seguidament el Pas del Nat-
zarè, exposat a Can Vila, al carrer de
Talamanca.

A la fotografia, un grup de membres de l�Acció Catòlica
de la Seu, pertanyents a la congregació dels Dolors, reunits
a casa del prior Sanpera, moments abans de la sortida. Per
l�esquerra, asseguts, Josep Caballol, Lluís Oliveras,
Gumersind Roca, Antoni Gramunt, Pere Roca, Josep
Llasera, Pau Basiana, Joan Torras Selgas, Josep Viñas,
Ignasi Puig, Joan Torras Vigué i Jordi Basiana. Al fons,
drets, per l�esquerra, Jaume Esquius, Francesc Bellorbí,
Joan Torruella, Jeroni Codinach, Salvador Solé, Josep
Tayadella, Antoni Arderiu i Emili Vilanova. !

KLMN

Text: Ignasi Torras Garcia 
Fotografia de Llorenç Gamisans
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a set anys que és líder de vendes a
Europa i mantenir-se en aquesta

posició de privilegi no és fàcil. D�acord
que els compactes amb sostre rígid ple-
gable no són legió en el mercat, però la
competència és ferotge i tothom se les
empesca per millorar els seus pro-
ductes en estil, confort i comporta-
ment. El petit lleó descapotable dels
francesos de Peugeot surt amb avan-
tatge perquè hereta el bo i millor del
206 CC i ofereix una estampa franca-
ment atractiva. Té en l�estètica un dels
seus principals atributs.   L�identi-
ficarem de seguida pel morro: un
engraellat frontal potent i òptiques
allargassades. Una línia un pèl més
agosarada que el seu antecessor, amb
arestes menys anguloses i una millor
sensació de lluminositat interior.
Parlem d�una fisonomia eminentment
esport. Perfilada amb saviesa fins a
arribar a assolir un coeficient aerod-
inàmic Cx de només 0,29. La cua puja
discretament i la plataforma del cotxe,
en conjunt, queda més arranada al
terra. Uns set centímetres per sota del
model convencional. Estèticament,
doncs, va a la moda. Mereix un 10 per
bé que, a la pràctica, la ubicació
d�aquesta silueta condiciona un pèl
l�accés per als que som de talla XXL.
Especialment si portem el sostre rígid
col·locat.

Al Pou de la gallina hem tingut la
sort de cara perquè l�interior, que des-
til·la una magnífica qualitat dels mate-
rials, duia l�opció d�entapissat en pell.
Molts dels nostres lectors posaran en
dubte el sentit pràctic d�aquest acabat,

però en un auto d�aquestes caracterís-
tiques hem de reconèixer que la incor-
poració de materials nobles ajuda a
reblar un habitacle de barret. Apte, això
sí, només per a dos adults, ja que les
dues places posteriors es poden fer
servir exclusivament per portar nens de
primària.

En mode coupé el 207 CC és capaç de
transformar-se en cabrio en només 25
segons. Només cal mantenir pitjat el
botó corresponent que hi ha al panell
central. Tot és automàtic. El sostre i el
vidre posterior ens quedaran amagats al
maleter i els vidres de les quatre
finestres laterals baixaran de forma
seqüencial. Això sí, la reserva per a l�e-
quipatge quedarà reduïda a la meitat
quan anem amb tot a l�aire i, si preten-
em circular gaire en aquestes condi-
cions, el millor és adquirir el tallavents
plegable opcional per millorar els niv-
ells  acústics que genera l�aire. Al dar-
rere de tot, dos arcs cromats vetllaran
per la integritat dels ocupants. Es
despleguen 20 cm en menys de dues
mil·lèsimes de segon en cas de bolcada,
accionats per un mecanisme pirotècnic
que salta simultàniament amb els
airbag.

La versió que hem estat provant duia
el conegut 1.6 HDi de 110 CV d�injec-
ció directa common rail amb sistema
overboost. Aquest giny li permet aug-
mentar momentàniament el parell-
motor proporcionant-li més empenta,
per exemple, a l�hora d�afrontar un
avançament. Un cor geniüt que proba-
blement genera més potència que la
declarada i que mou amb alegria el

nostre protagonista. El canvi escollit,
de cinc relacions, s�hi adapta com un
guant. Les marxes estan ben ajustades i
la direcció �elèctrica� guanya resposta
i precisió en les maniobres. En itinera-
ris raters el 207 CC es manté ferm.
Segur, tot i no tenir la mateixa rigidesa
estructural d�una berlina convencional.
Un cop llançat, permet mantenir mitja-
nes de velocitat considerablement per
sobre dels límits establerts, sempre
amb un funcionament suau i un nivell
de rumorositat acceptable si anem
capotats.

Abonar la xifra que demanen els fran-
cesos per aquest petit transformable
pagarà la pena si valorem en un segon
cotxe els acabats, la impecable relació
que manté entre prestacions i consum i
les seves qualitats ruteres. !
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ls epicuris predicaven la recerca
d�una felicitat basada en l�alliberació

i l�aïllament dels individus, els quals
havien de saciar les seves necessitats més
bàsiques i carnals per damunt dels inte-
ressos d�una societat resignada, competi-
tiva, d�un notori estoïcisme. Per a un pin-
tor vocacional com Joaquim Falcó, la
felicitat es troba en la consumació de la

pràctica artística i, a molt aspirar, en el fet
que aquesta pràctica esdevingui, també,
un mitjà de supervivència. Tot un risc a
assumir en una societat jeràrquicament
institucionalitzada, salvatgement capita-
lista i inestable, endemés �per què no dir-

ho� no sempre sensibilitzada amb les
diverses disciplines humanístiques, entre
les quals podríem situar l�art.  

Joaquim Falcó, nascut a Manresa, va
créixer enmig d�un ambient familiar
afeccionat a la creació pictòrica i artesa-
nal, fet que tal vegada explicaria els seus
quaranta anys de relació amb l�art. I és
que a l�edat de 9 anys va rebre les seves
primeres lliçons a l�Acadèmia d�Es-
tanislau Vilajosana, mestre que l�instruí
en les regles bàsiques del dibuix i la pin-
tura. Uns anys més tard, trobant-se a
Madrid, va entrar en contacte amb una de
les tres velles assignatures de l�art: l�ar-
quitectura, carrera que no va poder fina-
litzar, però que �de ben segur� deixaria
fecundes petjades en les seves futures
creacions. De retorn a Manresa, va for-
mar part del Cercle Artístic, i es va rein-
tegrar en la pintura per cultivar gèneres
com el paisatge i la natura morta. El seu
primer contacte amb el món de les gale-
ries va tenir lloc a la seva ciutat natal: la
primera obra que exposà va ser l�any
1981 a la ja històrica Sala d�Art Xipell de
Manresa. Aquest serà el començament
d�un llarg camí ple de suor i afany que
anirà desembocant, al llarg dels anys vui-
tanta i noranta, en una personalitzada i
prolífica carrera artística. 
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Apesar de les seves primeres passes per

l�Acadèmia, podem considerar Falcó
com un artista polifacètic, nòmada i auto-
didacte, en tant que ha cultivat una
important varietat de facetes artístiques
com el gravat, la ceràmica, la joieria i
l�escultura en ferro �aquesta última fruit
del contacte amb el taller metal·lúrgic
que tenia el seu pare� i, a la vegada, ha
sabut edificar-se un lloc inesborrable en
el món de l�art a través de les pròpies
mans i la seva obstinació. Tal com ens
afirma l�artista,  «no he rebut ajuda de

cap institució», fet que el condueix a dos
sentiments contraposats: delectació per
l�esforç assolit i insatisfacció per la
manca de solidaritat institucional. Falcó
també fa referència a l�actualitat artística
que defineix com un «panorama desen-
cisador, molt intervingut pel món de les
finances, que està esdevenint especta-
cle». En aquest sentit, al·ludeix als preus
desorbitats que impregnen el mercat
artístic i que converteixen l�art en objec-
te de l�especulació capitalista. Quant al
panorama manresà, Falcó diu que «sem-
pre hi ha hagut gent molt interessant,
però no prou suport per part de les insti-
tucions, les quals no estan gaire sensibi-
litzades amb els creadors,  a qui se�ha
deixat de la seva mà». A tot això cal afe-
gir-hi que «per al creador és un desavan-
tatge viure fora de Barcelona ciutat; li és
més fàcil viure a Itàlia que a Barcelona»,
confessa el pintor. 

Falcó defineix el caràcter essencial del
seu art «com autocomplaença, teràpia o
forma de vida»; en definitiva, «sense la
pintura no podria viure», exclama ober-
tament.  D�aquest matrimoni amb les arts
plàstiques sorgeix una extensa obra, tan
fructífera com heterogènia, conformada
per diversitat d�iconografies i tècniques
que fan de la seva ocupació un reducte de
dinamisme i audàcia. Falcó reivindica
que els artistes «siguin originals, innova-
dors, i que no es reiterin», és a dir, que no
s�encasellin en fórmules estàtiques que
els hi resulten rendibles: «repetir-se és
avorriment i monotonia; l�artista s�ha
d�automotivar». D�entre les seves pintu-
res, trobem algunes obres compromeses,
d�altres, expressions purament plàstiques
que sorgeixen de la màgia de l�atzar, fet
que ell reclama per a l�art: «el que és
maco de l�art és l�espontaneïtat, l�efecte
sorpresa o de sorprendre�s a un mateix.
Quan un artista pot controlar massa la
seva obra perd la màgia del seu art, el
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seu al·licient». Plàsticament aquella
obra d�art no s�expressa per si mateixa». 

!;/?)>
L�artista ha viscut diverses etapes pictò-

riques: des dels seus orígens acadèmics,
d�un fort mimetisme, passant per l�abs-
tracció i retornant a la figuració.
Influenciat pel pop-art i l�expressionisme
abstracte europeu, actualment la seva
pintura juxtaposa abstracció i figuració,
aquesta última entesa com a pretext de la
seva obra: «Crec que amb la figuració el
missatge és més complet», afirma Falcó.
Es tracta de pinzellades inconnexes, prò-
pies del dripping pollockià, però que des-
punten un dinamisme i una expressivitat
grandiloqüents.  Falcó utilitza colors pri-
maris, que tant recorden Miró com el fau-
visme de Matisse, i fan de la seva pintu-
ra un exemple de vitalitat cromàtica, a
vegades d�un caràcter molt matèric.
Vehemència gestual, sincopada, ràpida i
entremesclada amb textures en relleu,
collages, etc., que fan de la seva obra un
corol·lari experimental però alhora molt
personal. Segons el pintor, són obres
obertes, sense cloure el fet artístic ni ofe-
rir a l�espectador una configuració ja
fixada. L�alliberació de l�artista ha de
trencar amb els estereotips i la tradició
per endinsar-se en el seu propi enteni-
ment i imaginació; com diria Kant, ha de
servir-se de sí mateix. El fil conductor
d�aquesta obra no deixa de ser la presèn-
cia de la llibertat en la pràctica i interpre-
tació del fet artístic. Així doncs, l�espec-
tador, amb la seva mirada i imaginació,
pot contribuir a enriquir l�obra d�art.

Moltes de les pintures estan ideades a
partir de sèries �influència tal vegada
picassiana� les quals han de respondre a
un tema comú: animals, plantes, rostres,
vehicles, paisatges, tauromàquies, objec-
tes, etc. D�aquest ampli ventall d�icono-
grafies, intuïm un gran interès pels objec-
tes en detriment de la figura humana. Són
objectes propis de la quotidianitat, que
formen part de l�entorn immediat de l�ar-
tista. Aquesta obsessió pels objectes
mundans és una tendència patent en els
ready-mades de Duchamp, l�informalis-
me matèric de Tàpies o Dubuffet o el
pop-art americà, amb figures tan repre-
sentatives com Andy Warhol o Claes
Oldenburg. Com molts d�aquests artistes,
Falcó vol recuperar la naturalesa intrínse-
ca dels materials, la màgia que sobreviu

en l�interior de cadascun d�ells: una plan-
xa, un Coca-cola, una cafetera, unes tiso-
res, unes tenalles... són elements que per
costum passen desapercebuts en les mira-
des dels homes i que l�únic valor que
reben és el funcional o material. 

La producció artística del pintor és llo-
able per haver sobreviscut a les turbulèn-
cies visibles i imperceptibles del mercat
artístic. S�ha exposat en diferents galeries
de Catalunya i l�estat espanyol, i també
ha transcendit les fronteres nacionals tot
postrant-se en diversos països europeus,
americans i asiàtics com Itàlia, França,
Alemanya, Japó, Puerto Rico i la Repú-
blica Dominicana, entre d�altres, tot i que
amb Itàlia sempre hi ha mantingut estrets
lligams: «La meva obra encaixa molt
amb el gust italià», afirma el pintor.  I és
que Falcó, des de l�any 1989, forma part
de la transavantguarda italiana, un
corrent artístic creat a principis dels vui-
tanta, del qual es pot considerar l�únic
exponent espanyol. Aquest corrent, bate-
jat pel crític italià Achille Bonito Oliva,
reivindica una nova tendència pictòrica
basada en el retorn a la representació
figurativa �tot i que amb un enfocament
més contemporani� i a l�apropiació per
part de l�artista de les imatges proporcio-
nades per la història de l�art. Així doncs,
es tracta d�un nou art on els referents

clàssics conflueixen amb els llenguatges
postmoderns, combinació que s�adiu
amb els postulats del decimonònic Bau-
delaire. De la convergència passat-pre-
sent sobresurt la inspiració que l�artista
sent pels pintors tradicionals: Van Gogh,
Goya, Velázquez, El Greco, les obres
dels quals veurem interpretades de la mà
i l�estil falconià. El crític Achille Bonito,
convertit en un fidel seguidor de l�obra
de Falcó, ens parla de l�artista d�aquesta
entusiasta manera: «Falcó es el halcón
de la pintura, por su velocidad en la
doble conducción del juego, por la lim-
pieza de su mirada que ve desde lejos
toda diferencia, arte y mundo externo.
(...)». !
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nguany són tres les obres que, com a finalistes,
opten al guardó del premi Joaquim Amat-
Piniella, organitzat per Òmnium Cultural i
l�Ajuntament de Manresa, que serà lliurat el 19
de febrer.

Contra el silenci (l�Albí, 2006), de Ramon Folch i
Camarasa, és una novel·la, amb ressons autobiogràfics,
sobre la recuperació de la memòria i, més concretament, la
por de recuperar-la. És una història intel·ligent, que diu més
coses del que sembla. El que comença amb un plantejament
clàssic i, aparentment, previsible �un
home que vol reconstruir la mort del seu
germà al front, seixanta anys enrere�,
acaba esdevenint un relat insòlit i carre-
gat d�ironia sobre les dificultats �políti-
ques, històriques, morals� de refer el
passat. La major part de la narració l�o-
cupa una llarga entrevista entre el narra-
dor i l�antic amor del germà mort: una
dona gens convencional que, literària-
ment, és la creació més interessant de la
novel·la.

Confessió general (Proa, 2006), de
Joan Garrabou, és una novel·la pòstu-
ma, molt ambiciosa, que recorre la nis-
saga familiar dels Radell a través de dos
germans (Lluís i Ramon) i al llarg de
tres escenaris: la darrera carlinada, la
colònia espanyola de les Filipines i el
moviment anarquista de principis del
segle XX. Cal destacar, doncs, el tracta-
ment literari d�un tema insòlit: els car-
listes catalans que van fer cap a
Filipines. Tot i el que s�ha dit, es tracta
més d�una novel·la de reflexió moral,
d�idees, que no pas d�un relat d�acció o
històric. El llenguatge hi és intensament
acurat, d�alta volada, la varietat de
registres (epístola, dietari, crònica...)
està molt ben resolt i excel·leix espe-
cialment en les descripcions, sobretot de
persones i de paisatges.

Temps indòcils (Angle, 2007), d�Agustí Pons, és la cròni-
ca i el testimoni d�una època i d�una generació, la que va
viure d�una manera activa la transició democràtica. El
periodista Agustí Pons, que va ser fundador del diari Avui i
cap de gabinet del conseller de Cultura Max Cahner, retra-
ta, amb una prosa impecable i de primera mà, episodis
coneguts i d�altres de no tan coneguts al voltant de fets com
la Caputxinada, l�execució de Puig Antich o la polèmica
sobre els canvis realitzats a l�obra Els Beatles contra els
Rolling Stones. Especialment interessants són els retrats de
personatges a qui va tractar o va conèixer l�autor; per rei-
vindicar-los (Manuel del Arco), lloar-ne la figura (Antoni
Comas), recordar amb nostàlgia (Ramon Barnils), dibuixar
amb ironia (Brossa), presentar amb mordacitat (Tàpias) o
mostrar l�ambigüitat (Molas)...!
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�escriptor D.H. Lawrence va escriure l�any 1928
la novel·la Los Amantes de Lady Chatterley, una
obra polèmica en el seu temps i qualificada
d�obscena pels seus detractors. Va arribar a estar
fins i tot censurada pel seu alt contingut eròtic.

Aquests fets no han quedat oblidats pel cinema, que ha fet
diverses versions de la novel·la, amb major o menor
encert. Ara ens n�arriba una de nova, la que fa la directora
Pascale Ferran i que ha estat considerada la Millor
Pel·lícula Francesa de 2006. Després d�onze anys sense

situar-se darrere les càmeres, Ferran
torna amb un  film on ens situa a
l�Anglaterra de principis del segle XX,
i ens transporta fins la vida de Lady
Chatterley i els seus dos móns
paral·lels.

Constance Reid té 23 anys quan es
casa amb Clifford Chatterley, un ele-
gant tinent de l�Armada britànica. L�any
1917, Clifford se�n va al front per llui-
tar a la batalla de Flandes, d�on torna
amb una paràl·lisi irreversible. La jove
parella s�estableix en una casa a prop de
la terra de la seva joventut: Chatterley.
Constance Chatterley es refugia en
Parkin, el guardaboscs de la zona.
Marina Hands interpreta la dona que
representa el desig actiu de descobrir
alguna cosa més que el que hi ha dins
dels murs de la seva finca. Els passeigs
de la Constance pel bosc simbolitzen la
salvació de la protagonista, on es queda
embadalida per la bellesa del canvi, la
multitud de colors i textures de la natu-
ralesa i el moviment que implica el pas
del temps. Dins del castell es mostra la
destrucció del cos i el deteriorament
amb la paràlisi del marit, i es contrapo-
sa amb l�efecte regenerador d�un cos
fort i sa com el de guardaboscs.

És una exploració del desig d�una
manera que la sexualitat es revela com

una possibilitat certa de felicitat, una alegria dels cossos a
mesura que van despullant-se i coneixent-se i una allibera-
ció d�uns cossos que segueixen els seus impulsos vitals.
Les escenes sexuals, que defineixen l�evolució de la rela-
ció dels personatges, estan rodades de manera plena,
honesta i neta. I fan sentir que hi neix un amor que revela
la seva potència revolucionària: els dos amants creen un
univers on és capaç de dissoldre les diferències de classe.
La naturalesa, marca el rerefons de les  imatges de la
pel·lícula,  que observa i espera els amants a viure la seva
creació amorosa. Lady Chatterley és un film que fa una
oda a la feminitat, a través del descobriment més físic i pri-
mitiu del cos d�una dona.

Lady Chatterley es projectarà al teatre Conservatori el
dia 24 de febrer. !
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ot aquell que hagi seguit una mica de prop la tra-
jectòria del Teatre Nacional de Catalunya per
força s�ha d�haver sentit sorprès i estranyat de
moltes coses. Avui ens centrarem només en una.
Em refereixo a la reticència a incorporar obres

de molts dels autors més rellevants del teatre català. Com si
se�n donessin vergonya.

No vull dir que, en aquest sentit, no s�hagi fet res, sinó
molt poc. Massa poc per tot allò que hi ha, ben merescuda-
ment, a la llista d�espera, I, encara, a vegades, amb manio-
bres ben desconcertants. Posem un exemple. Quan ha sem-
blat ineludible per la raó que fos d�incorporar algun gran
nom, malgrat que l�escriptor en qüestió compti amb una
producció dramàtica valuosa o rellevant, s�ha cobert l�ex-
pedient a base de textos poètics o bé dramatitzant altres
obres seves no teatrals. No vull pas dir que això no sigui
lícit ni incompatible. El que no pot ser és que una cosa ama-
gui l�altra només per salvar l�expedient de poder dir que
l�autor ja figura en el repertori.

I és en relació a aquest tema
que voldria comentar un cas con-
cret que hem pogut saber gràcies
a algú que va esposar-lo en un
article d�opinió del diari; això vol
dir que l�haurà  llegit ben poca
gent i bé mereix, em sembla,
categoria de notícia.

A Catalunya, per si algú encara
ho ignora, tenim un escriptor
molt important, Manuel de
Pedrolo. Autor d�una fecunditat
increïble, compulsiva, indetura-
ble; va omplir milers de pàgines
sempre i només en català. Si bé
va conrear sobretot la narrativa,
també va destacar en el periodis-
me, la poesia, la traducció i el
teatre. En aquest darrer aspecte, li
coneixem setze obres escrites des
de 1954 fins a 1977. En el seu
moment, excepte dues, totes les
altres van ser publicades i estre-
nades sempre a càrrec de grups
independents. No deixa de ser
remarcable que, malgrat totes les
limitacions i imponderables d�a-

quell temps, el teatre de Pedrolo arribés a interessar més
enllà de les fronteres i que figuri en estudis tan prestigiosos
sobre el teatre contemporani com els de Martin Esslin i
George E. Wellwart. I així mateix, durant la dècada dels
setanta, la traducció de tres textos a l�anglès publicats a la
col·lecció Modern Internacional Drama de Nova York.

Segueixen anys de silenci i oblit. El desembre de 1990, en
una ponència sobre el teatre de Pedrolo, Guillem-Jordi
Graells deia: «Un llegat que mereix per moltes i diverses
raons que hom faci l�esforç de tornar-lo a l�actualitat».
Això, però, de moment només s�ha fet per via escrita amb
l�edició de tot el seu teatre en dos volums per Edicions 62
(un l�any 1999 i l�altre el 2000). 

Doncs bé, a la gent del Nacional, a l�hora de programar
Pedrolo, no se�ls acut res més sinó fer-ho amb l�adaptació
teatral de Mecanoscrit del segon origen, una de les seves
novel·les més fluixes, però, això sí, un dels més grans èxits
de vendes de la literatura catalana. Si és això darrer el

motiu que justifica l�elecció per
part d�un ens públic �no parlem
pas d�un teatre comercial� ja
podem plegar. On punyeta
vivim, en un país o en una
immensa botiga?

Per sort, en aquest cas, Pedrolo
ha tingut a favor seu un hereu res-
ponsable. En efecte, la seva filla
es va negar a autoritzar el projec-
te al·legant que si volien repre-
sentar Pedrolo, aquest ja tenia
prou teatre. Un gest de dignitat
que cal remarcar �sobretot ara
que van tan escassos� que l�ho-
nora i ens honora a tots: Al Teatre
Nacional per impedir que, una
vegada més, faci el paper de la
trista figura; al seu pare, que com
autor teatral, i a més excel·lent, és
així com ha de figurar, abans que
res, en un teatre públic; i a nosal-
tres mateixos a qui no costa gaire
d�escoltar o de cantar el Diguem
no, però que ens sentim paralit-
zats cada vegada que hauríem de
dir-lo de debò d�una manera clara
i contundent. !
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om els esportistes més mítics,
en la cúspide de la seva carrera

i després d�haver guanyat títols,
Adolf Todó ha deixat la direcció
general de Caixa Manresa per fer al
salt a Caixa Catalunya. Enrere queda
la seva entrada triomfal a l�entitat eli-

minant d�algunes oficines el que Joan
Ferran anomenaria la crosta (en
aquest cas aposentada) i la implanta-
ció d�una política d�objectius als tre-
balladors que els ha mantingut durant
tota la jornada laboral amb tres cafès
de més. Todó deixa el pavelló ben alt
i, com un Cèsar, celebra el triomf a la
batalla amb l�estrena del particular
arc de triomf de la caixa manresana:
la recuperació de Sant Benet.

El que sembla que ha estat més dra-
màtic i paranormal ha estat la seva
successió on el principal candidat, el

manresà Jaume Masana, ha quedat
més desorientat que els protagonistes
de la, diguem-ne dubtosa, campanya
de promoció de Món Sant Benet.
L�elecció del sabadellenc Feliu
Formosa forma part d�una trama de
thriller economicofinancer que
alguns no acaben d�entendre. Teòri-
cament, Masana havia d�anar a fer
d�escuder de Todó a Barcelona, però,
a l�hora d�escriure aquest editorial,
tot ha quedat aturat. Els mòbils a
Santa Anna fa dies que no paren de
sonar. Restem a l�expectativa. !
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n l�anunci d�una funerària local
s�exhibeix, com a reclam

comercial, haver obtingut el certificat
de qualitat ISO 2000. Aquest reco-
neixement, que garanteix la qualitat
del producte comercialitzat, fins ara
solien sol·licitar-lo fabricants de cot-
xes, electrodomèstics, materials de
construcció, articles alimentaris i,
fins i tot, algunes escoles i instituts.
Deu ser perquè als centres d�ensen-
yament hi ha alumnes que no van ni
amb rodes, els falta un volt de micro-
ones, totxegen o fan de mal pair.
També n�hi ha que fan el mort, però
no crec que els pompaires fúnebres
vagin per aquí.

En tot cas, estaria bé que s�especifi-
quessin els mèrits que els han fet
mereixedors de tan alta distinció i
quina repercussió tenen en el servei.
Vol dir això que les capelles disposa-
ran de moble bar, els taüts viatjaran
en limosina, es personalitzaran els
recordatoris amb panegírics de ver-
saires llorejats, s�obsequiarà els

assistents a l�acte funeral amb una
mortadel·la i s�incinerarà el difunt
amb forn de llenya? Tot sigui per jus-
tificar el segell de qualitat i el preu.

Tractant-se d�una funerària, l�ISO
més que atreure desconcerta. Per què
no fer, doncs, com fan els hotels i els
restaurants? Pel nombre de forquilles
o estrelles el client sap si menjarà
amb tovalles de paper o de fil, si
haurà de sortir de l�habitació o no per
anar al lavabo, etc. Tot és qüestió
d�acordar, el gremi de les pompes
fúnebres, un sistema de prestacions
associat a una icona representativa
del sector. Així, tal com parlem d�un
hotel de dues o cinc estrelles podríem
distingir entre una funerària d�un o
tres cucs. I fins i tot, així com es parla
de cuina d�autor per què no parlar,
també, de funerària d�autor.    

Si la febre de l�ISO s�estén, i no hi
ha cap raó per pensar que no serà
així, ben aviat l�ostentaran barberies
xineses de relax, tatuadors de
mugrons i caçadors de tendències. !
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am acabar l�article nadalenc d�en-
guany especulant envers el sentit

de la solidaritat que desprèn la Marató de
la Nostra, i voldria aprofundir en aquells
sentiments que envolten les accions soli-
dàries de la nostra societat. Em va ajudar
a emmarcar les reflexions una carta al
director d�un conegut diari. En aquesta
carta, una senyora manifestava que havia
fet una «acció solidària» i de cooperació
a Guinea Bissau amb el poble mandinga
i agraïa a aquesta ètnia l�oportunitat de
sentir-se «estimada i necessitada». Es
pot dir diferent, però més clar segur que
no!

Em pregunto: Quines mancances afec-
tives o d�autoestima �quina gran paraula
eufemística per amagar el narcisisme i la
vanitat!� deu tenir una senyora que
remarca que està casada i amb fills, i que
aquests la van animar a anar a l�Àfrica,
per tal d�haver d�anar a tocar els nassos a
uns tres milions de mandingues. No em
queda clar si en  el seu entorn habitual no
se sentia «estimada i necessitada», però

amb la redacció de la carta sembla que
s�havia retrobat amb aquestes sensa-
cions. Cosa que fa pensar que els man-
dingues li van donar allò que a casa no
trobava. I és que darrere les accions soli-
dàries s�amaguen necessitats personals
dels solidaris i l�allunyament de l�entorn
habitual aprofundeix en la necessitat de
fugida que tota persona afectada per
estats anímics deficitaris experimenta.
Almenys el tractament d�aquesta
situació no va anar a càrrec
dels pressupostos del
departament de Salut!
En aquest cas almenys
la senyora va ser soli-
dària amb la resta de
catalanets perjudi-
cats pels escadus-
sers fons desti-
nats a la sanitat,
per posar un
exemple, uns
1.500 euros/any
per cada ciutadà
basc i uns 1.150
euros/any per
cada català. De-
mano solidaritat per
Catalunya . 

El límit entre la solidaritat i la caritat és
tan feble com la frontera entre Gaza i
Egipte, i té molts forats. La caritat vol dir,
entre altres coses, auxili desinteressat als
més necessitats sense esperar res a canvi.
Podríem deduir que, en força casos, l�e-
xercici de la solidaritat alimenta dèficits
intangibles com la realització personal i
sentir-se necessari. De fet el sense sentit
de la vida l�omplim com podem, no sem-

pre com voldríem, i el vestim amb
objectius de fàcil

acceptació per la
societat. !
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La que comentaré a continuació és
una de les bugades més sensacionals
que ha recollit El Pou de la gallina
durant les seves 229 edicions. En el
diari Regió7 del dilluns 3 de desembre
de 2007 (vegeu reproducció al costat)
en la crònica esportiva del partit entre
la Balconada i el Santpedor hi ha ama-
gat un acròstic. Un missatge xifrat que
només serem capaços de detectar si lle-
gim la primera lletra de cara paràgraf
començant per la segona columna quan
apareix escrita la paraula «comencés.
Els locals(...)». Deu línies consecutives
que acaben desvelant la frase: «Carla
t�estimo». No em direu que no és fan-
tàstic trobar un missatge críptic amb
aquest contingut amagat en una crònica
esportiva? Una cosa que potser tothom
llegirà, però que està escrit perquè
només ho pugui descobrir la tal Carla.
Tot i haver efectuat algunes investiga-
cions no sabria dir-vos qui va escriure
aquesta crònica que signa la redacció
del diari. És evident que, a part de ser
un romàntic/a lletraferit/a, és un/a artis-
ta, ja ho crec que sí! 
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No trec el punt de mira de Regió7 ja,
que continuant amb la desbandada de
professionals del diari de la qual us
parlava fa un parell de mesos, aquest
mes de febrer el rotatiu s�ha quedat
sense el company Òscar Bolancell,
l�especialista en informacions de les
pàgines de Fet Divers (allò que els
carrosses coneixen com a temàtica
digne d�El Caso). I és que, en els
darrers anys, Bolancell ha treballat tan
estretament amb el cos dels Mossos
d�Esquadra que ha acabat sumant-s�hi.
No pas com a agent �alerta!� sinó com
a cap de premsa de la comissaria cen-
tral que el cos policial té ubicada a la
zona dels Trullols. Pel que es veu,
l�Òscar s�ha hagut de preparar a fons
per obtenir la plaça conjuntament amb
sis professionals de la comunicació
més que treballaran en altres depen-
dències dels mossos en d�altres punts
de la geografia catalana. Ara sí que
l�home podrà tractar amb fonts ben
directes i moure�s entre els bastidors
del sempre misteriós secret policial.
Per cert, que un altre dels dissidents de
Regió7, l�exmembre de la redacció

d�El Pou Roger Hernández, també ha
començat un nou repte laboral al rota-
tiu lleidatà El Segre. Una salt dins la
premsa comarcal des de la Catalunya
Central a les terres de Ponent. Des d�a-
questes línies, els desitjo a tots dos
molt bona sort en la seves noves etapes
professionals.     
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Adolf Todó també començarà una
nova etapa aquest principi d�any des-
prés de fer el salt de la direcció general
de Caixa Manresa a la de Caixa
Catalunya. La sortida de Todó va dei-
xar en suspens durant dos dies la seva
successió i, de seguida, van començar
les apostes. Des de Manresa, s�intuïa
que Jaume Masana (nascut a la ciutat)
era el més ben col·locat per substituir
Todó, però ningú es va voler mullar en
cap mitjà de comunicació. Ningú
excepte La Vanguardia que, entre els
titulars de la secció econòmica del
dijous 24 de gener, donava per fet que
Masana seria nomenat aquell mateix
dia director general de Caixa Manresa.
Queda clar que el prestigiós rotatiu bar-
celoní estava molt mal informat o algu-
na font va vendre als periodistes del
grup Godó la pell del llop abans de
caçar-lo. El mateix dijous 24, el presi-
dent de l�entitat, Valentí Roqueta, visi-
blement molest per la filtració que
havia desembocat en la informació de
La Vanguardia, es va veure obligat a
desmentir la notícia durant la presenta-
ció dels resultats econòmics de Caixa
Manresa davant de la premsa barcelo-
nina. Roqueta va emplaçar els informa-
dors al final de la reunió del Consell
d�Administració que s�havia de cele-
brar aquell mateix vespre i que va aca-

bar nomenant nou director general el
sabadellenc Feliu Formosa. El rigor del
que relata La Vanguardia, en aquest
cas, queda en entredit, encara que en
l�esfera barcelonina aquesta incorrec-
ció a la majoria els hagi passat per alt.
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Continuant amb el periodisme que es
fa des de la capital, no fa pas gaires
dies que es feia públic un estudi del
Consell de l�Audiovisual de Catalunya
que desvelava la manca de pluralisme
territorial dels mitjans catalans. Arran
de tot plegat em vénen sempre a la
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memòria les constants referències que
fa Televisió de Catalunya a l�hospital
de Sant Joan de Déu, donant sempre
per entès que es tracta del centre sani-
tari ubicat a Barcelona i ignorant que hi
ha altres hospitals amb el mateix nom
com, per exemple, el de Manresa. Si
voleu és una rucada, però demostra que
l�univers en el qual es fan notícies des
de la capital és inequívocament manre-
sana. Tot sigui dit que, en aquest cas, a
la consolidació del nom del Sant Joan
de Déu (de Manresa!) tampoc no hi ha
contribuït gaire l�etapa on molts van
insistir a anomenar-lo Hospital
General. De general ben segur que n�a-
cabarà sent. Bé, més que general, únic.
Però això ja serien figues d�un altre
paner.
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Per acabar, trenco amb el centralisme
barceloní amb una anècdota que s�ha
donat en el si del mitjà de comunicació

més universal de tots els que
existeixen actualment: la xarxa
Internet. La web argentina
www.fotorevista.c om.ar escull
diàriament una foto del dia i en
ressalta l�autor perquè tots els
internautes en destaquin la seva
destresa o capacitat artística. El
curiós del cas és que el passat 3
de gener la distinció va recaure
en el fotògraf manresà (i empre-
sari jubilat de Mat Dígit, abans
Fotogravats Matamala) Josep
Matamala Ordeig. La veritat és
que la instantània que reproduïm
és certament bonica. L�exemple
em serveix per demostrar dues
evidències: que Internet no té
fronteres i que, encara que hom es jubi-
li pot continuar cultivant-se en el món

de l�art. Felicitats a en Josep per aquest
reconeixement telemàtic. !
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ermans i germanes. Preguem. Donem gràcies al Senyor
per haver introduït a les llistes socialistes un digne succes-

sor de l�emblemàtic filòsof socialista Jordi Marsal de cara a les
eleccions espanyoles del març. Joan Canongia, un digne repre-
sentant manresà de l�aparat, no dubto que farà un bon paper
com a domador dels lleons del Congrés dels Diputats. Si resul-
ta elegit, això sí. Perquè fer la
viu viu al PSOE, en definitiva,
és el que resulta més a compte.
I sinó que li ho diguin al tiet
Maragall, traït per Zapatero i
resignat a compartir el sofà del
geriàtric del Polònia amb l�avi
Pujol entre estirabots i me cago
en conys. Que Déu em perdo-
ni. Però és clar, no podem
menystenir el nostre fil directe
amb Madrid.

Però aquest cordó umbilical
que uneix Manresa amb el
poder de les espanyes no qua-
dra gens amb la manca de
potència de la nostra ciutat ara
que hem arribat a 76.000 habi-
tants i, atenció, dos bagencs
dirigeixen les principals caixes
d�estalvis del país, un manresà
és conseller d�Innovació,
Universitats i no sé què més,
un exalcalde governa el Port de

Barcelona i la ciutat és la capital dels balls de saló, com ha que-
dat demostrat en les valoracions tècniques del jurat d�un bon
grapat d�edicions del programa de TVE Mira quien baila. Amb
tanta influència, a fe de Déu que no m�explico com sovint resul-
ta ser una ciutat tan grisa i mediocre amb un ajuntament amb
poques llums i una oposició plena d�ombres. Un panorama
desolador davant d�un creixement poblacional que, per força, fa
créixer el potencial d�un municipi que, per celebrar-ho, munta
una cadastrada per continuar gastant en no se sap què.

Déu sap que, sense supèrbia, hauríem de fer-nos valer molt
més. Ni que sigui pel nostre
pes demogràfic, se�ns hauria
de respectar i hauríem de ser la
punta de llança en la lluita per
l�equilibri territorial. És clar
que tot és desil·lusió quan
aquest país anormal queda atu-
rat a l�espera del que passi a
Madrid, on no paren de tocar-
nos el botet, ens tenen bave-
jant amb falses promeses i
ningú no és capaç de moure�s
com si Catalunya fos una
sucursal de multinacional a
punt de ser deslocalitzada. Afe
de Déu que davant del panora-
ma ens costa de no perdre la
fe. Tanta mesquinesa política
fa venir ganes d�estripar el car-
net. Ni que sigui el de soci del
gimnàs al qual hem anat
només dos cops des que ens hi
vam inscriure a principis
d�any. !
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alga�m Déu, la clericalla, 
a Madrid com s�ha passat!

Ha volgut donar la nota
i com ha desafinat:
En Rouco amb els de la COPE
de bracet amb el PP
ha exigit que tothom faci
el que ells diuen que hem de fer.
Si Jesús es va desviure
perquè l�home fos més lliure,
dels qui no saben conviure,
libera nos Dominé!

Quan amb la mel a la boca
més d�un creia haver fet gol,
s�han quedat sense la lletra
per cantar l�himne espanyol.
No us estranyi si algun dia
per resoldre aquest bunyol
hi hagi qui per majoria 
ens imposi el Cara el sol.
Mentrestant no arriba Espanya,
cantarem amb goig i amb manya
lo de «el pare amb una canya»
o la do re mi fa sol.

inalment a Sant Joan,
la majoria assenyada

ha aprovat tirar endavant 
que un pacifista d�alçada,
Lluís Maria Xirinacs,
tingui ja d�una vegada,
per demòcrata exigent,
una plaça dedicada,
un passeig o bé un carrer.
I a Manresa no pot ser?
Se�ns arronsa el PSC
i així sí que l�hem cagada.

A Manresa? Oh vilesa!
Val a dir que som un cas.
Jo recordo un ple que deia
que a l�Agustí Soler i Mas,
pare de la Innocentada,
una sala del Kursaal,
li seria dedicada...
i tot va seguint igual.
Fa cinc anys del seu traspàs.
Com els ha crescut el nas!
¿Han perdut el cartipàs
d�aquell ple municipal?!
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