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editorial

Un viatge en el temps

s molt interessant l’aparador literari que
aboquem en el tema central d’aquest mes.
D’alguna manera, elevem Manresa a la
categoria de ciutats d’aquelles que tothom
sembla haver trepitjat quan, en realitat,
mai no hi ha posat els peus. La literatura,
com el cine a partir de principis del segle
passat, esdevé una oportunitat immillorable i econòmica –ara que tots procurem
estrènyer el cinturó– d’embarcar-se en viatges extraordinaris arreu del món sense moure’s del sofà de casa o
ajaguts al llit, amb el cap ben recolzat al coixí, pocs
minuts abans de tancar el llum i adormir-nos. Com més
agut i precís és el narrador, més fantàsticament reals
seran les sensacions que copsem com a lectors de
places, botigues, gents, transports, carrerons, sorolls, aromes i climes. S’han
escrit i s’han ambientat incomptables històries ambientades
en les grans capitals europees
com Londres, París, Viena,
Roma, Istambul... De la
mateixa manera, directors com Woody Allen
ens ha fet moure per
Nova York, Federico
Fellini per la geografia
italiana, Pedro Almodóvar per Barcelona a
Todo sobre mi madre
o Mar Coll per
l’Empordà a la
celebrada Tres
dies amb la
família. Sovint, les històries i els entorns es fonen; i el caràcter dels personatges hi té
una relació
tan directa
que, com a
consumidors

É

encuriosits de cultura, ens sentim tan a prop dels protagonistes i actors com de la latitud que trepitgen.
Últimament, a casa nostra, l’èxit de la novel·la Victus,
d’Albert Sánchez Piñol, ha obert als lectors la possibilitat de viatjar al passat i recórrer tant els escenaris com
els fets històrics que van acabar amb el setge de la
Barcelona de 1714. En aquest cas, l’existència de parts
del país i de la capital catalana ben reconeixibles en
l’actualitat, permet sentir-se més partícip de les aventures dels protagonistes. Unes aventures que transcorren paral·lelament a la narració fidel dels fets que van
ocórrer. De la Manresa d’ara i d’abans també s’ha escrit
i, per als que hi van néixer o hi vivim, resulta prou interessant fer un passeig pels llocs i pels esdeveniments que, al llarg de la història, han transformat la quotidianitat de la ciutat. Molts
dels textos, ens permeten
tenir una postal d’un
moment concret de
la història, la fesomia dels carrers, l’anar i venir dels
habitants i els
principals problemes i conflictes
latents. D’altres
referències
bibliogràfiques citen
Manresa de passada
i, com passa en moltes
pel·lícules –com a la
mítica cinta Plácido de
Berlanga– la nostra ciutat
esdevé només un decorat, un
aparador de la societat
d’una època. Sigui com
sigui, el repàs al tema
central esdevé, com
la lectura d’una
gran novel·la històrica, un encisador viatge en el
temps.
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Llorenç Capdevila
crea una ruta literària
per Manresa
L’escriptor Llorenç Capdevila, col·laborador habitual en
les pàgines de cultura d’aquesta revista, ha creat la ruta
literària Manresa vista pels escriptors, que recorre diferents espais de la ciutat, sobre la base de fragments de
l’obra d’autors que han retratat aquests racons, com ara
Joaquim Amat-Piniella, Jaume Serra Fontelles, Lluís
Calderer, Genís Sinca, el Baró de Maldà, Jacint
Verdaguer i Josep Maria Espinàs, entre d’altres. Òmnium Bages va estrenar-la el dia 30, en el marc dels actes
previs a la Nit de Santa Llúcia, que es farà enguany a
Manresa el dia 13 de desembre.
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Les col·laboracions que apareixen
signades a la revista no representen,
necessàriament, l’opinió
d’El Pou de la gallina

l’opinió del lector
Comunicat de
l’Ateneu la Sèquia

jecte de transformació social de l’Ateneu
Popular la Sèquia. Més informació:
www.ateneulasequia.blogspot.com.

Dictada i feta pública la sentència del judici contra l’Ateneu Popular La Sèquia i sent
aquesta desfavorable contra el projecte,
manifestem que:

Ateneu La Sèquia

No marxarem d’un espai que portava 8
anys abandonat i que ha esdevingut el
pol social amb més força de Manresa i, per
tant, en tenim la legítima propietat d’ús. El
nostre proper pas serà la interposició d’un
recurs a la sentència i s’evitarà, així, el desallotjament immediat que anunciaven
alguns mitjans.
La sentència ens reafirma que l’actual sistema legal premia el drets de grans propietaris i especuladors que posseeixen
desenes d’immobles abandonats per
sobre dels drets bàsics de l’habitatge i l’ús
d’espais públics. És per això que mai hem
confiat en aquesta justícia i no esperàvem
una sentència positiva. Les nostres eines
davant una justícia al servei dels poderosos seran encapçalades sempre per la
mobilització i la pressió social. Així doncs,
seguirem defensant l’Ateneu amb els
centenars de manresanes que ja ens han
mostrat el seu suport repetides vegades.
Exigim a l’Ajuntament que es posicioni
davant d’una sentència judicial il·legítima
i que prengui part activa en un conflicte
que afecta la ciutadania de Manresa.
Hem esgotat totes les vies de negociació
amb Las Hijas de San José, que sempre
han rebutjat el diàleg amb l’Ateneu
Popular la Sèquia prioritzant l’especulació
amb l’immoble abandonat. Davant la
nostra voluntat de mediació, que va ser
negada fins i tot el dia del judici, la propietat ha escollit la via del conflicte.
Com a resposta a la sentència judicial
injusta desobeirem una llei que considerem injusta i seguirem defensant el pro-

Recollida solidària
d’aliments
A CCOO Catalunya Central pensem que
junt amb l’activitat reivindicativa davant
l’empresariat i les administracions públiques reclamant mesures per la creació
d’ocupació de qualitat, defensant les prestacions i serveis públics, i en la nostra lluita per una societat més justa amb iniciatives com la recollida de signatures i la presentació d’una iniciativa legislativa popular al Parlament sobre la Renda Mínima de
Ciutadania, cal fer altres coses. Entre
aquestes, hem decidit fer una recollida
solidària d’aliments, per contribuir al Gran
Recapte d’Aliments que diverses entitats
han organitzat els darrers dies.
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de mes a mes
Terror al carrer del Balç
2 de novembre. El dia de Tos Sants i l’endemà, prop de
600 persones passen pel carrer del Balç, reconvertit en carrer dels Penitents. El barri de la Balconada també escenifica una nit de terror a l’escola Serra i Húnter.

Faig teatre homenatja
Salvador Espriu
14 de novembre. El grup Faig Teatre recupera a la sala
Petita del teatre Kusaal el seu muntatge Som els millors,
basat en quatre contes de Salvador Espriu, en l’any del seu
centenari.

Somescola s’activa
al Bages
15 de novembre.Teresa Casals i Josep Maria Cervelló, portaveus de Somescola, la jurista Eva Pons i el professor
mallorquí Joan Servera intervenen en una taula rodona de
la plataforma Somescola.cat contra la llei Wert, a l’auditori
de la Plana de l’Om.

Santi Arisa presenta
un disc patriòtic
22 de novembre. Prop de 200 persones omplen la sala El
Sielu per assistir a la presentació del nou treball de Santi
Arisa, el recull de cançons patriòtiques Ara!, en el marc dels
actes previs de la celebració de la Nit de Santa Llúcia.

El casino dels senyors,
en escena
24 de novembre. El teatre Conservatori acull la posada en
escena de l’adaptació teatral d’El casino dels senyors, a càrrec del Grup Escènic Nostra Llar, sota la direcció de Miquel
Bacardit, en el marc del centenari de l’autor de la novel·la,
Joaquim Amat-Piniella.

El jutge ordena desallotjar
la casa Amigant
28 de novembre. Després d’un més d’accions reivindicatives i solidàries, com la plantada de tendes a la plaça
Major o una manifestació amb més de 500 persones el dia
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Jordi Alavedra

La Mediterrània remunta
10 de novembre. La fira Mediterrània aconsegueix
remuntar la tendència a la baixa pel que fa a espectadors –un total de 14.419, i un 17,4% de creixement, en
una setzena edició inaugurada el dia 7, amb el músic
Jordi Savall amb l’espectacle Catalunya Mare
Nostrum, i es clou amb el muntatge de l’Agrupació
Musical Senienca Música en terres de cruïlla, que aplega artistes d’arreu dels Països Catalans.

21, i després de la vista oral del dia 22, el jutge dicta la sentència que obliga a desallotjar de manera immediata l’edifici ocupat per l’Ateneu popular la Sèquia, que fa pública la
intenció de presentar-hi recurs.

El Grup Barnils rep
el premi Josep M. Planes
28 de novembre. La sala d’actes del Casino acull el lliurament del primer premi Josep Maria Planes d’investigació,
promogut per la Fundació Independència i Progrés. El
Grup de Periodistes Ramon Barnils rep el guardó creat per
Ramon Jounou, pel treball Anuari Media.cat dels silencis
mediàtics 2011.

Joan Morros, guardonat
amb el Bages de Cultura
29 de novembre. el Saló de Sessions de l’Ajuntament,
ple de gom a gom, acull el lliurament del 31è Premi
Bages de Cultura, instituït per Òmnium Bages, al dinamitzador cultural Joan Morros. En el transcurs de la sessió, el periodista Josep Maria Oliva glossa la figura de
l’homenatjat i s’hi lliura també el premi Antoni Esteve a

Xavier Sitjes i Molins, el premi Fundació Orfeó Manresà
a Jordi Sansa i Llovich, de Tremp , el premi Regió7 de
Comunicació a la publicació Manresa a cop d’ull, el
premi Sibelius de Composició Musical a Pep Soler i
Prim, del grup L’Espiera del Cranc, i el premi Treballs de
Recerca per a Joves a Maria Domènech i Espinet i
Gemma Lorenzo i Perramon, del Col·legi La Salle, amb
menció honorífica per a Joan Vilà i Rovira de l’IES
Miquel Bosch i Jover, d’Artés.

Òmnium estrena
ruta literària
30 de novembre. Una trentena de persones participen en la ruta literària elaborada per l’escriptor Llorenç
Capdevila, per diferents espais de Manresa, amb la lectura de Meritxell Vall i Dani Ledesma de fragments de
l’obra d’autors que han retratat aquests racons, com
ara Joaquim Amat-Piniella, Jaume Serra Fontelles, Lluís
Calderer, Genís Sinca, el Baró de Maldà, Jacint
Verdaguer i Josep Maria Espinàs, entre d’altres.

El Vell Congost, remodelat
30 de novembre. L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent;
el director general de l’Esport, Ivan Tubau, i el diputat
d’Esports de la Diputació, Josep Salom, inauguren la
remodelació del pavelló Vell Congost, que acollirà l’activitat les activitats de judo i gimnàstica.

Una de freda...

D

esprés de dos anys d’okupació de l’Ateneu
La Sèquia, la sentència del magistrat del
Jutjat de Primera Instància número 2 ha
ordenat que abandonin l’edifici propietat
de les monges Hijas de San José, com no
podia ser d’altra manera davant de l’actual
Constitució. La propietat privada és sagrada en la
constitució espanyola, que prefereix que un edifici
estigui deshabitat i sense cap ús, que no pas que
sigui okupat pacíficament –a diferència del que diu
erròniament la sentència– per més de deu entitats,
encapçalades per l’Ateneu. Amb desallotjaments
judicials d’aquest tipus, on a més a més els obliguen
al pagament de les costes del judici, els joves
comencen a aprendre a qui beneficien les lleis i contra qui han de lluitar, pacíficament i democràticament. L’esperpent de l’actual legislació espanyola és
tan irracional que fins i tot l’Ajuntament ha volgut
prendre cartes en l’assumpte per tal d’apaivagar els
ànims. Ara –i no quan ho podien haver fet abans–
negocien a corre-cuita per tal de fer un intercanvi de
propietat amb les josefines del carrer Amigant. Una
idea que mesos abans hauria estat intel·ligent, ara
esdevé simplement interessada.

...i una de calenta

É
Ajuntament de Manresa

Amat torna a Manresa
29 de novembre. En un acte sobri i emotiu que
reuneix els familiars de l’escriptor, el director del
Memorial Democràtic i la directora de la Institució
de les Lletres Catalanes, l’alcalde de Manresa i representants de la societat civil ciutadana, el panteó
familiar acull les restes mortals de Joaquim AmatPiniella i la seva segona esposa. En la cloenda del
centenari del naixement de l’escriptor.

s ben penós que en la societat capitalista en
què vivim, on uns pocs viuen molt per
damunt de les seves possibilitats i la majoria
de la població té problemes per arribar a
final de mes, on les classes mitjanes cada dia
estan constituïdes per més individus que passen a
engruixir els índexs d’aturats i de més pobresa, veiem
com el sistema financer, amb la gran banca al capdavant, continua obtenint guanys amb el vistiplau d’un
govern que se’n beneficia directament i amb la impunitat amb què se’n surten els veritables culpables
d’una crisi econòmica que ha fet malbé moltes economies de les classes populars i enriquit d’allò més els
explotadors de tota la vida que es riuen de les desgràcies d’uns i altres, ja que dominen els diferents poders
de l’estat. Catalunya, que sempre ha estat un país solidari, torna a donar exemple de la capacitat de solidaritat de la seva població i especialment el Bages, que a
través del Banc d’Aliments n’ha aconseguit una gran
recapte. Un nou exemple de mobilització del nostre
país en favor de les tasques solidàries, que si aconsegueix la independència, continuarà demostrant al món
aquest seu caràcter, enfront a l’espoliació inacceptable
a què ens sotmet l’estat espanyol d’un partit popular
amb arrels excessivament franquistes.
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d’aquí i d’allà

Joan Piqué

Dario Beksic. Croàcia

«Amb la independència, Catalunya
hi sortiria guanyant, i Espanya també»

aig néixer a Zagreb, la
vern com a l’estiu, però té coses bones:
capital de Croàcia, el
és caminable de punta a punta! La
1964. L’any que ve faré
gent la trobo agradable. Lògicament
50 anys. I en farà vint
trobes de tot, però en general no en
que visc a Manresa. Hi
tinc queixa. Haver arribat de fora no
vaig arribar gràcies a
m’ha comportat cap problema; de fet,
una bonica història.
culturalment no som tan diferents, i jo
Als 15 anys, vaig conja tenia un castellà fluid en arribar.
vèncer els pares perParlar un català decent em va costar
què em deixessin fer una estada en una
mig any. Sense estudiar-lo. A casa es
acadèmia de Londres a perfeccionar
parla. Sóc l’evidència que la immersió
l’anglès. Tenia força nivell i, tot i ser jove,
funciona, és perfecta. Vivim al barri de
em van enquadrar en un grup d’adults.
la plaça Catalunya, i trobo que objectiNomés hi havia una altra noia de la
vament Manresa és una ciutat força
meva edat. Una manresana. I ens vam
bruta. He estat a llocs com Zuric, on
fer amics. Els anys següents, van mantepots sortir al carrer gairebé amb esparnir l’amistat, a través de cartes i algunes
denyes d’estar per casa. Aquí hi ha dies
visites. L’any 89, jo acabo la carrera de
que ens cansem d’esquivar caques de
Física, i a Croàcia comença a veure’s clar
gos. Molta gent descuidada... Potser és
que ens n’anem a una guerra. A mi em «A Croàcia ser indepen- un tema trivial, però fa mala impressió.
surt una oportunitat: una beca de recerdents ens va costar
ca per fer un doctorat als EUA. L’agost del
Tinc el pare encara a Croàcia, i altres
89 marxo a la Universitat de Florida i m’hi
Hi vaig un cop l’any. Però ara
una guerra. Allà hi havia parents.
instal·lo. L’any 92, poques setmanes dessóc un català més. Em quedaré a
prés dels Jocs de Barcelona, la noia mangreuges històrics més Catalunya segur. També tenim una
resana em diu que es casa, i em convida
segona residència al Baix Empordà, on
al casament. A mi ja m’anava bé venir a
el clima és més agradable.
arrelats ni profunds»
Europa, perquè volia passar a veure la
meva mare, que tenia càncer terminal. En aquell moment
Vinc d’un país que s’ha independitzat de Iugoslàvia, però
s’havia acabat la primera fase de la guerra, es va estabilitzar
ens ha costat una guerra. Ara visc en un país que potser
el front i vaig poder entrar i visitar la mare.
serà independent. Jo sóc partidari de tirar pel dret. Dos terços del parlament són independentistes. Jo també. Venint
Els dies del casament, lògicament la núvia no té temps de
d’on vinc, ho haig de ser, per coherència. Crec fermament
fer-me de guia turística. I em deixa a càrrec d’una compaque tant Catalunya com Espanya estaríem més bé.
nya de feina, la Neus, amb qui congeniem tant que... Ara
S’acabaria l’aparent mal rotllo, que és absurd. No hi ha motifa vint anys que estem feliçment casats. El tòpic que diu
us per una enemistat entre els pobles d’Espanya. A
que els casaments generen casaments, en el meu cas és
Iugoslàvia portàvem segles de greuges, hi ha diferències
confirmable.
culturals i religioses abismals. Conflictes molt arrelats i profunds, molt difícils de resoldre. Aquí hi ha la mateixa religió;
Vam tenir un festeig curt i a distància. Jo vaig continuar
les cultures són similars, el tipus d’escriptura també, les llenvivint a Gainesville, a Florida, i treballant en un institut de
gües s’assemblen... El problema és només l’estructura
recerca punter. Vaig acabar el doctorat i me’l van publicar.
imperial espanyola. Per tant, amb la independència s’acaAmb la Neus ens vam casar el juliol del 2003 al claustre de
baria l’enemistat absurda. I econòmicament, Catalunya hi
Sant Benet de Bages. I el 94 em vaig instal·lar definitivasortiria guanyant, això és evident. I Espanya també, perquè
ment a Manresa. Vaig fer dos anys de postdoctorat a
quedaria obligada a reorganitzar-se. Per tant, si es fa raciol’Autònoma i després vaig entrar en una empresa, de pronalment, per a tots és una oportunitat, no un problema.
gramador. Ara sóc consultor de metodologies i processos a
la mateixa empresa, amb seu a Sant Cugat.
A casa som casolans, però tinc una teràpia més barata que
anar al psiquiatre: córrer. Faig atletisme, estic federat al Club
Zagreb és com mitja Barcelona i és una ciutat agradable.
Atlètic Manresa. Tinc 5 maratons i més de 30 mitges acabaManresa d’entrada es fa petita... i té un clima dur, tant a l’hides. Proper objectiu, al febrer: la marató de Sevilla!

V
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vides separades
Josep M. Oliva

Jordi Sardans

Els artistes que no cauen bé

Joan Morros

A

P

propòsit d’una cançó de l’Al Bano, una amiga em
va comentar que d’ençà de tot el rebombori
arran de la desaparició de la seva filla i la separació de la seva dona, li queia fatal. Una altra amiga
va ser encara més contundent: em va dir que l’Al
Bano era un tipus gens recomanable, «un ultracatòlic i un
mafiós». El cas és que per una cosa o l’altra, cap de les dues
tenien gaire interès a escoltar-lo.

La simpatia o antipatia que et pugui suscitar un artista, per
molt equànime que un vulgui ser –o que es cregui ser–,
sempre acaba influint en l’apreciació de la seva obra. Des
dels que conciten una simpatia o una antipatia general fins
als que desvetllen fílies i fòbies a parts iguals, segur que tots
tenim al cap una bona colla de noms que podrien entrar en
una d’aquestes llistes. Cantants com el Julio Iglesias o el
Raphael serien, per bé o per mal, als primers llocs d‘aquest
hit parade tan especial. Sense moure’ns de Catalunya
també podríem veure com altres com el Serrat, el Lluís
Llach, la Maria del Mar Bonet o el Gerard Quintana –que és
l’única persona que conec amb el do de l’omnipresència–,
convoquen igualment un bon nombre d’admiradors i de
detractors en diferents proporcions. De fet no és la seva veu
ni el seu estil o el seu repertori el que pesa més en l‘antipatia
que alguns els puguin tenir sinó raons totalment extraartístiques, que ni tan sols deixen valorar la feina que fan. És com
el cas d’aquell altre amic –bon lector de novel·la– que parlant un dia sobre el Camilo José Cela em va dir que, tot i entenent que devia tenir una gran qualitat, es veia incapaç de
llegir-lo perquè a cada frase li semblaria escoltar la seva veu,
i només per això ja no llegiria de gust. Els dos coincidíem
que el Nobel gallec era un home asquerós, que és el castellanisme que fem servir quan la paraula fastigós sentim que
es queda curta d’intensitat per expressar el que volem dir.
Fora d’algun cas excepcional, com passa amb Wagner, el
caràcter o la biografia dels artistes que no hem conegut en
vida queden sempre al marge dels nostres judicis, i potser
aquesta separació entre persona i obra sigui el més desitjable i just. Però admeto que jo tampoc no sóc impermeable
a les interferències. Per això comprenc perfectament les
meves amigues que detesten l’Al Bano. I més que dues persones amb prejudicis em semblen dues dones conseqüents.

remi Bages de Cultura 2013, Joan Morros i
Torné forma part dels ítems culturals de la ciutat de Manresa dels darrers 40 anys. Personalment, ja el coneixia quan de ben petits –parlo
de la dècada dels anys 60– el seu grup de companys d’infància del començament de la carretera del
Pont de Vilomara s’enfrontaven a cops de roc amb els de
Sant Joan d’en Coll, del qual jo també formava part.
Durant la Dictadura, es rivalitzava per qualsevol fotesa i
la canalla volíem ser els millors en tot; per això, les
fogueres de Sant Joan, Sant Pere i Sant Jaume avivaven
les confrontacions. Més endavant ens vam retrobar a la
Sala Loiola, eren els anys 70 en què jo formava part de la
junta de Cine Club Manresa, el seu pare era l’encarregat
de la sala i el Joan ja començava a fer i desfer en les
diverses activitats que s’hi organitzaven, especialment a
Rialles, amb una programació per als infants bagencs
que va tenir un gran èxit ciutadà.

Una mica més tard va formar part del col·lectiu d’animació
popular Tabola, especialitzat en la dinamització cultural
del jovent, tant a la Sala Ciutat com després d’un enfrontament amb l’ajuntament socialista d’aleshores, a la pista
Castell. Impulsor de Bloc com a entitat juvenil a l’Aula 2000
de l’institut Lacetània, on va exercir molts anys com a professor de Tecnologia Electrònica, fou també un dels principals promotors de la nostra revista, El Pou de la gallina,
l’any 1987, i a través d’un amic que aleshores teníem en
comú hi vaig entrar com a periodista, una tasca que ell
també va exercir fins que el 1995 va impulsar la creació de
l’associació cultural El Galliner, la qual va aconseguir la
recuperació del teatre Kursaal, assolida el 2007 i que continua oferint una programació estable de teatre, tot fent
compatible un model d’organització municipal amb la
seva visió associacionista i amateur de tirar endavant projectes ciutadans, amb una personalitat pròpia. Professionalment, va ser membre de l’equip d’assessorament psicopedagògic del departament d’Ensenyament al Bages i,
des de l’any 2009, catedràtic de Serveis a la Comunitat a
l’institut Guillem Catà. Entusiasta de la participació ciutadana, promotor de la cultura popular, ha donat sempre
suport a les reivindicacions progressistes. Per tant, un
premi just que li fa justícia.
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tema del mes

Jordi Estrada
Fotos: Conxita Parcerisas

Manresa vista
pels escriptors

E

l passat dia 30 de novembre
es va estrenar la ruta literària
elaborada i guiada per l’escriptor Llorenç Capdevila a
partir d’una acurada selecció de textos literaris referits
a Manresa i els manresans.
Al llarg del recorregut, el
mateix Capdevila va contextualitzar cada
una de les lectures, llegides tot seguit
pels actors Meritxell Vall i Dani Ledesma.

L’itinerari proposat per Capdevila
comença a la creu de la Culla, la qual va
servir de font d’inspiració a Jacint
Verdaguer per escriure un bell poema
sobre un «manresà del Castell» que, tot
duent el seu pare a l’Hospital, s’atura a
reposar en un dels graons de la creu:
just al mateix indret on feia cinquanta
anys el pare s’havia aturat també a descansar, en una situació semblant.
Davant l’angúnia del pare, atès que
anar a l’hospital sovint significava la
separació definitiva de la família, el fill
opta per tornar a casa: «Doncs, tornem’s-en pare meu: si vostra neulia
dura, jo captaré pel veïnat i serà lo que
Déu vulla». Aquest romanç, publicat a
la revista manresana La Covadonga
Catalana el 1901, s’inspira en una rondalla manresana que, segons l’estudiós
Joan Vilamala, tant podia haver pervingut a Verdaguer per mitjà de Magí
Cornet, auxiliar almoïner d’origen
manresà, al servei, com el mateix
Verdaguer, del marquès de Comillas, o
a través d’un tal Joan Cucurella, veí
del convent de Santa Clara.
Des d’aquest mateix indret, en la
novel·la Serrallonga, l’últim bandoler,
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Com a preludi de la 63a Nit de Santa Llúcia, la festa per
excel·lència de les lletres catalanes, que enguany es fa a
Manresa, el dia 13 de desembre, Òmnium Bages ha organitzat
diversos actes relacionats amb la cultura i la literatura catalanes.
Un dels més destacats ha estat la presentació de la ruta literària
Manresa vista pels escriptors.

Llorenç Capdevila, escriptor i autor de la ruta literària «Manresa vista pels escriptors»

de Llorenç Capdevila, el narrador fa
una descripció panoràmica de la ciutat, en la qual destaquen, enmig d’altres edificis religiosos, la Seu, «església
amb aires de catedral» i el Carme, «l’església del convent dels frares carmelitans, que s’erigeix, esvelta, a l’altre
extrem de la ciutat, sobre el puig
Mercadal». Tot plegat fa que el visitant
dedueixi de la seva visió que «els man-

resans són, si més no en aparença,
gent devota fins al moll de l’os. Ací i
allà, a banda de les ja esmentades, han
dreçat esglésies, capelles i convents
per a culte de multitud de sants i per a
satisfacció de tots els ordres religiosos». Segons l’historiador Francesc
Comas, al segle XVII a Manresa hi havia
una vintena de construccions religioses.

«L'hora millor per contemplar aquesta façana de Manresa és la mitja tarda». Josep Maria Espinàs

Pla, Espinàs i Pin i Soler
Qui també fa un retrat de la ciutat des
del mateix angle –de fet, pintors i
escriptors coincideixen en l’enquadrament des del cantó de llevant de la ciutat antiga– és Josep Pla, a Tres guies, i
Josep Maria Espinàs, a Ciutats de
Catalunya. Tot i no tractar-se de textos
estrictament literaris, tenen l’interès d’oferir un seguit d’observacions objectives i reals, filtrades a través d’una mirada personal, amarada de sensacions i
visions pròpies. Crida l’atenció que
mentre Espinàs, bon coneixedor de la
ciutat pel fet que va fer-hi el servei militar, es limita a parlar del paisatge, Josep
Pla discurseja sobre la manera de ser
dels manresans malgrat haver-hi estat
només de passada: «A la població s’hi
dóna també una curiosa barreja de persones extravertides, exuberants i obertes, típiques del litoral, i del català introvertit, tenaç, silenciós i tancat. Vic i, potser més que Vic, Manresa assenyalen la
transició entre la Catalunya baixa i la
pirinenca.»

«Manresa és una de les més nobles i antigues poblacions de Catalunya. És la
Minorisa dels romans. És notable el res-

taurat Pont Vell medieval del Cardener,
sobre la riba esquerra del qual es troba
assentada la ciutat, que s’aixeca sobre
una alçària i agafa un aspecte molt típic.
Però, a més a més, és una ciutat moderna,
perquè constitueix un dels nuclis més densos i importants de Catalunya.
Com que la ciutat es troba posada sobre
diferents plans inclinats, és possible de
contemplar-la sempre de front. I, com que
la ciutat és una curiosa barreja d’arquitectura religiosa i d’arquitectura industrial
fabril, s’ha pogut dir que a Manresa les
fàbriques es confonen amb els convents, i
els convents amb les fàbriques. Aquesta
mescla és fins a cert punt un indici de l’esperit de la ciutat, que, si d’una banda és
pràctic, laboriós i tenaç, de l’altra té un
punt de ciutat levítica molt característic.
La població té un aspecte - com tots els
nostres rodals tocats de riquesa- atapeït,
aprofitat i asfixiat, com si des de fa molts
segles ningú no se n’hagués ocupat. En el
moment actual Manresa és una mescla,
una mica caòtica, d’arcaisme i de vida
moderna. En aquest sentit és una de les
ciutats més típiques que tenim».
Josep Pla (Tres guies)

«A certa distància, la ciutat es presenta al
viatger com un espectacle. És per això que,
a l’altra banda del Cardener, Manresa té la
gràcia una mica irreal d’un decorat. Són
cases velles, obertes a l’aire i al riu pels arcs
de les seves galeries. De color de terra, fràgilment altes, semblarien mortes a peu
dret sense la repetida nota verda de les
seves persianes.
Damunt d’un roquetar, la impressionant
Seu gòtica dreça una fàbrica que sembla
aplanada i en la qual es troba a faltar una
punta, una torre més alta. En aquesta
basílica hi ha quelcom de gloriosa nau
desarborada. Més a la dreta, l’allargat edifici de la Cova de Sant Ignasi queda com
un producte artificiós, retòric, al costat de
la bellesa primitiva de les velles cases que
semblen nascudes de la terra. L’hora millor
per a contemplar aquesta façana de
Manresa és la mitja tarda, quan la claror
és suau i dóna als ocres gastats i als verds
una amabilitat acollidora».
Josep Maria Espinàs
(Ciutats de Catalunya)
El riu, el PontVell i les fàbriques també són
presents en l’evocació d’una estada de
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«La catedral manresana, interiorment tan pura de líinies, a l'exterior tan majestuosa». Josep Pin i Soler

l’escriptor tarragoní Josep Pin i Soler a la
ciutat amb motiu de l’aprovació de les
Bases de Manresa, a final de març de 1892.
«L’un seguint a l’altre, guiats pels de la
terra, davallàrem amples graonades,
seguírem rutes tortuoses, no cessant nostres exclamacions admiratives quan lo
que se’ns figurava impenetrable rocam
apareixia en ser-hi a prop mansa i tranquil·la fàbrica burgesa, quan impressionats per sorolls espantosos d’aigües que
devien saltar d’allà dalt de la negror, reconeixíem que els sorolls eren produïts per la
vessant d’una resclosa que l’enginy humà
havia llavorat per a aprofitar-ne la força.
Davant nostre s’aixecaven arcades gegantines... «És lo pont, lo pont vell», digué un
dels acompanyants, «de nit sembla molt
gran, ja el veurà demà de dia.»
I al dia següent lo vegérem; era el pont mitgeval assentat sobre runa d’altre pont més
antic. Lo Cardener passa per sota ses arcades, lo Cardener que a la llum del sol no ens
produïa impressions fantàstiques, que es
mostrava tal qual és: corrent d’aigua de
mena ben catalana.
Lo Cardener, comparat amb rius que sol-
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quen altres terres, és un regueró; mes ell,
amb ses aigües no gaire abundants, treu,
como los catalanes, de la piedra panes;
s’enginya per a engegar rodes que accionen eines de tota grandària i força, dóna
feina i pa als treballadors urbans, fruita i
fruits als qui conreen la terra, permetent-se
encara el luxe que per aquí ens permetem
tots: després de treballar, després d’activar
energies, lo Cardoner se fa més o menos floralesc, passant-se la fantasia d’embellir lo
terrer, escorrent-se enjogassat per entre
tallades roques, saltant esbojarrat i feréstec
d’un cingle o un gorg i més avall fent-se el
sonso dintre enclotades basses, i després se
fa el pagès dintre emparedats enjubs i cansat de saltar, treballar i córrer se torna idíl·lic
com ho fou a sa naixença, allà dalt, prop de
les muntanyes de gemma, i llisca frescal per
entre joncs i vimeteres, satisfet d’haver viscut, murmurant sorollets tendres que volen
dir: «He nascut en paratge humil, he treballat sempre i ara me’n vaig reposat i content
a perdre nom dintre les aigües de l’hereu
Llobregat que em portarà, anant-hi ell
també, a la grandesa que tots los rius ambicionem: a l’alt ofici d’ésser Oceà.»
Josep Pin i Soler
(Vint hores d’estada a Manresa)

Foix, Sagarra i el Baró de Maldà
De l’arquitectura religiosa dos són els
elements que més poderosament han
cridat l’atenció de viatgers i narradors:
la Cova i sobretot la Seu, a la qual Lluís
Calderer va dedicar el recull de narracions La seu se’n va a córrer món.
També van parlar-ne, des de l’admiració i l’encís, Pin i Soler i el baró de
Maldà.
La catedral manresana, interiorment
tan pura de línies, a l’exterior tan majestuosa, l’esplanada on s’aixeca, lo que
d’allà dalt se veu i s’endevina per los
horisons confosos, lo Montserrat
davant, lo de prop, lo de lluny, produeixen un conjunt d’impressions que m’estranya no hagi sigut cantat dignament
per cap poeta de la terra.
Molt sincerament confesso que no havia
vist encara a Catalunya cap lloc que més
agradables sensacions me produís. Si d’allà se vegés la mar blava, aquella esplanada i altra que jo en conec a Tarragona
serien les dues mirandes més hermoses de
la nostra terra.
Josep Pin i Soler
(Vint hores d’estada a Manresa)

«Son cases velles, obertes a l'aire i al riu pels arcs de les seves galeries». J. M. Espinàs / «Els manresans són, si més no en aparença, gent devota fins al moll de l'os». Ll. Capdevila

Què primors i què belleses hem vist, dintre
d’aquella santa cova de màrmols i estucos
en les parets, matisats de colors, a més de
tanta escultura i doradura en la seguida
dels medallons d’alabastro, o jaspe blanc,
en tantes figures de palm, de més i de
menos, dels passos de la penitenta vida de
sant Ignasi de Loiola […]; no havent-hi
prou ulls per veure tant primor com en
aquella cova havia, i jo, amb tota ma ullereta a l’ull, no podia ben descobrir.
Baró de Maldà (Calaix de sastre)
Trobem una altra referència a la Seu en
un dels fragments del Diari 1918 de J.V.
Foix, un conjunt de proses poètiques en
què la realitat quotidiana es converteix,
passada pel surrealisme, en un món oníric, ple d’estranyes associacions i transformacions.
«Quan érem a la font tots dos, un missatger del rei m’ha dit que hi havia guerra.
He pres la meva arma, i l’home de la
carota de gegant no em vol deixar passar. En allargar-li tu una flor, havia desaparegut. Tu no li donaves, però, una flor
sinó la meva arma amb la qual m’hauria
pogut occir. On és l’arma? On és la flor?
A l’home de la carota de gegant l’he vist
avui penjat al portal de la Seu de
Manresa fent una ganyota agònica. Però
al fons del gorg de les seves pupil·les
t’he vist a tu amb la flor als llavis i l’arma
al braç. Per què m’has deixat, Gertrudis?». La carota de gegant moro a què
fa referència J.V. Foix va penjar del portal
d’entrada de la Seu fins als anys seixanta,

en què va ser retirada arran del Concili
vaticà segon.
Que el poeta J.V. Foix al·ludís a Manresa
o a altres indrets del Bages, com
Viladordis i Monistrol de Montserrat, no
és casual. El seu pare, originari de
Lladurs, va aprendre l’ofici de pastisser a
l’antiga pastisseria Amat del carrer de
Sant Miquel (on ara hi ha El Blat) i és
també a Manresa on Foix va conèixer
Paulina Mas, filla de l’espardenyeria del
carrer d’Urgell (davant la seu del CECB) i
mare del poeta. Malgrat haver nascut a
Sarrià, J.V.Foix va mantenir sempre viva
la relació amb els parents bagencs i solsonins. En un article publicat a La
Publicitat, el 24 de novembre de 1932,
amb el títol Toros a Cervera!, el poeta
descriu «la vetusta ciutat fabril una tarda
de corrida«: «Alguns nois de casa bona,
inútils per a cap causa noble, cobrien la
testa amb un cordovès i feien pràctiques
d’inèpcia pel passeig de Pere III tot
intentant de cavalcar un cavall estantís
al qual no revifaven ni els pirops que els
genets llançaven a quatre damisel·les
prou frívoles per creure que una pinta
de dos pams i una mantellina encrestada les elevava de rang, ni els manats de
garrofes que, lligats amb cinta oficial, els
mostraven des de la terrassa de la Gàbia
[restaurant situat al primer tram del
Passeig] els futurs socis del PUP».
L’oncle de Viladordis
- Ets el fadrí que tanca i tancarà més calaixos d’armaris, de consoles i de reretaulells.

¿Qui és el pallús - verd d’enveja o groc de
por- que gosarà contradir-me? Ets també
el qui obre i obrirà, per anys que passin,
més balcons que donin al sol, a camps
fangats i allà on les sals fan branca. Ets, i
no et posis la carota, el qui airejarà més
golfes i sostremorts tristament fastuosos.
M’ho deia l’oncle de Viladordis, tot provant d’ajustar una corretja nova amb lluors de marbre verd-espigat, als cilindres
que escalfen la dinamo del transformador. - Si et mires el revés de la llengua, descobriràs el senyal del presagi. Vaig córrer
allà on l’escassa rirera dóna al riu; però l’aigua escumava espesses i brogidores lletjors. Vaig tornar a ciutat -m’empaitaven
veus i sons admonitoris- pel camí de la
Creu de la Culla.
J.V.Foix (Tocant a mà)
L’element familiar i memorialístic és igualment present en les Memòries de
Josep Maria de Sagarra, on explica com
el seu pare i el seu oncle, en produir-se la
mort de l’àvia, foren internats al col·legi
dels jesuïtes de Manresa, situat a l’edifici
on actualment hi ha el Museu i l’Arxiu
Comarcals.
Alguna vegada que el meu pare m’explicava el règim severíssim del seu col·legi de
Manresa, a mi se’m posava la pell de gallina.
L’edifici, que encara existeix, i jo l’he vist
més d’una vegada, és d’aquella freda i
solemne arquitectura de finals del disset,
que sembla supurar sil·logismes i badalls
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«Ací és on els ocells piulen més fort que enlloc i on són més pròdigs en materials sobrers» Vicenç Prat / «El soci del Casino comptava amb l'avantatge de disposar d'una terrassa enlairada, per damunt de la plebs». Joaquim Amat-Piniella

del cardenal Belarmino. Les cambres eren
fredes, bastes i desolades i els sostres altíssims. Allí les criatures es llevaven a les cinc
del matí, sense haver-se pogut guarir del
fred que se’ls ficava als ossos i sense acabar-se de treure el greix del clatell, que els
abrigava una mica com l’ungüent de les
mòmies faraòniques. Durant els hiverns
tenien les mans i els peus fets una carnisseria a causa dels penellons perennes, que
se’ls enverinaven i es rebentaven.
Josep Maria de Sagarra (Memòries)
Vicenç Prat
Dels manresans que més han escrit
sobre la ciutat destaca l’escriptor i polític
Vicenç Prat. Nascut el 1902, Prat –joier
d’ofici– va desplegar una intensa activitat com a activista cultural, polític i
intel·lectual. Va col·laborar en els diaris
La Veu de Catalunya, El Pla de Bages i
Ciutat, entre altres, i fou regidor de cultura en dues ocasions, el 1934 i el 1936.
L’any 1932 va aplegar en el volum Un llibre verd, subtitulat Una visió parcial de
Manresa, un conjunt de proses que,
«amb una mirada lúcida, fresca i carregada d’ironia», segons Llorenç
Capdevila, recollien estampes i escenes
de la vida local, en les seves més diverses
manifestacions culturals i costumistes. El
llibre va ser un èxit i no va ser fins després de setanta anys que, introbable, va
ser reeditat en edició facsímil. Tant hi
parla de les barquetes de passeig de
vora el riu com del parc de la Seu i de la
fascinació que va causar en el poeta
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Ventura Gassol la vista panoràmica i de
l’ambient del Passeig.
Aquest Passeig que ara tornem a reprendre també devia ésser en el seu temps no
res més que uns camps plens de fang i d’userda. Aquest petit brollador junt amb la
casa Padró era, no fa molt, un tros abandonat que variablement servia d’urinari
públic, de camp de futbol, d’envelat, de
terrassa de cafè, de parc d’atraccions! Ara
ja no veurem res més que taules plenes de
vidre i aigua. Uns soldats es juguen la darrera carta i fan broma picant-se a l’esquena. Una família inversemblant gronxa el
punt dolç de la mandra dominical sota la
adotzenada presidència de les inofensives
taronjades. El Centre d’Esports farcit d’esportivistes passius. Uns bells edificis adés
patíbuls de coloms i envelats festamajoners. Entrem altra vegada al pinyol del
Passeig que és sempre la travessia de
Casanova. Ací és on els ocells piulen més
fort que enlloc i on són més pròdigs en
materials sobrers. Ací és on les dones
tenen les cames ben fetes, els ulls més profunds, els llavis més rojos, el cos més torbador. La verdor del arbres us aclapara de
repòs. Ací és el remolí a l’hora de les sardanes, dels concerts matinals militars, el lloc
estratègic de contemplar moixigangues
delicioses, allà on el nuvis es donen les
mans i mengen taronges, el punt d’enllaç
entre la ciutat i els environs, la resclosa
rabent dels afectats al futbol, als cinemes i
als balls de patacada, el lloc on les petjades ferrenyes del circ s’hi clavaren, el lloc
per a fer-hi un Werther comparat una
tarda d’hivern que plogui, per a jeure-hi

una hora canicular, per a fer-hi una mitja
dormida abans del ressopó, fins que us ve
als ossos aquell fred tan fi; és, tanmateix la
vitrina per a fer-se veure, per a no fer res,
per ensopir-vos i anar cedint de mica en
mica la vostra obstinada intransigència.
Ningú no té pressa ni és portat per cap
objectiu de cap mena. Tothom es mira
satisfet, sense estranyesa. Aneu repartint
les salutacions sense propòsit ni esma
interessada.
Vicenç Prat (Un llibre verd)
Amat-Piniella i Genís Sinca
No és estrany que el Passeig, com a punt
neuràlgic de la vida ciutadana moderna,
hagi inspirat tantes pàgines literàries.
Quan Amat-Piniella escriu El casino dels
senyors, el 1956, situa l’acció a l’edifici
més emblemàtic del Passeig, amb sucoses reflexions sobre la ciutat. Tot pujant
pel Passeig, el protagonista –que retorna a la Ciutat després d’uns anys d’absència– en diu això:
«Vaig tirar Avinguda [Passeig] amunt. Hi
havia cafès nous, amb bars de barra i tamborets enlairats, cinemes que en els meus
temps no existien, esglésies a mig fer, moltes botigues ben parades i cases de pisos
sense pena ni glòria. Els arbres que ombrejaven el tram més recent de l’Avinguda
havien crescut molt en aquells anys, i no
dic una cosa per una altra en afirmar que,
de tot el que vaig veure, fou aquesta creixença el que més em va impressionar. Tal
vegada fou perquè em vaig adonar que
creixien fins a assolir una puixança real,

mentre que tot el que és pròpìament obra
dels homes em produeix el neguit de
veure-la massa acordada a les normes
d’un cosmopolitisme despersonalitzat,
uniforme i avorrible»
Joaquim Amat-Piniella
(El casino dels senyors)
El Passeig és també el plató literari de
fons, com a hàbitat dels personatges
principals, de l’última novel·la de Genís
Sinca, Una família exemplar, en què apareixen referenciats altres punts de la ciutat, que l’autor veu com la Dallas d’un
nou JR a la manresana. En una entrevista recent a Regió7, Sinca opinava que
Manresa «és una ciutat perfecta per a la
trama, fascinant, plena de contrastos,
d’arquitectura nova i lletja i d’antiga
menystinguda, amb una Seu que cal
apedaçar i una bona gent que malda
per apuntalar-la».
«Per Bou, tot plegat era balsàmic. L’efecte
màgic de les terrasses, els personatges que
descobria, les cares noves; en conjunt,
Manresa l’atrapava. Notava detalls curiosos del color local, que li semblaven
encantadors. Es fixà en la flota de cadires
verdes que recorrien un tram del passeig, a
un costat i a l’altre, i li van presentar una
senyora eixerida i simpàtica que, a un preu
mòdic, les llogava als passejants que
tenien ganes d’asseure’s una estona. La
tirallonga de cadires, tan netes i polides,
feia patxoca, conjuntava».
Genís Sinca (Una família exemplar)

Els actors Txell Vall i Dani Ledesma durant la ruta literària, el dissabte 30 de novembre

Serra Fontelles
A més d’altres relats, l’escriptor Jaume
Serra Fontelles, establert a Barcelona
des de mitjan anys seixanta, ha
ambientat a la capital del Bages les
dues úniques novel·les publicades fins
ara: Desitja’m sort, Madeleine (Premi
Ciutat d’Alacant 1974) i Nit de vetlla. Si
el protagonista de la primera història
és un noi que, després de passar per

l‘orfenat (Casa Caritat) i haver estat
aprenent d’amors i feines, decideix
començar una nova vida lluny d’un
«lloc on tothom va a la seva, mentre
tothom es fica a la vida de tothom», a
Nit de vetlla l’Eduard és un exiliat que
torna la nit de Nadal, després de més
de vint anys d’absència, a Manresa (
Remansa, a la novel·la), on farà un llarg
recorregut nocturn pels bars i els car-

Per a anuncis en
aquesta revista...
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El grup de participants a la ruta literària

rers nevats del seu barri, el barri vell,
abans de caure mort, com un gos i en
companyia d’un gos, en un racó del
carrer d’Amigant. En un i altre llibre
Serra Fontelles no estalvia la seva visió
àcida de la ciutat i els manresans, bé
que sigui a través de la veu indirecta
del narrador o d’algun personatge.
«Els sous magres eren generals, a
Manresa, on semblava que els amors
s’enriquien no pas pels bons negocis,
sinó per la misèria que gosaven donar
als pencaires, obrers, aprenents, dependents, operaris o el que fos. Tota la ciutat
em semblava una mena de ca n’escanyapobres. Les misses i els missaire, però,
anaven a l’engròs, com la gasiveria, la
usura i la desconfiança. Això era aleshores, ara no ho sé, car em tindria per boig
si tornés a espetegar per aquelles costes
als carrerons estrets, persianes i roba

estesa, fum i greixum, calor i glaç a desdir».
Jaume Serra i Fontelles
(Desitja’m sort, Madeleine)
«En aquesta petita ciutat de terra endins,
capital del no-res, incomunicada, indiferent, clerical, humida, tancada, tortuosa,
reaccionària, somorta, avara, grisa, mig
comercial, mig tèxtil i encara mig pagesa,
els bohemis són uns pòtols, els artistes són
uns eixelebrats i els progressistes són ateus
[…] A Remansa, més que peculiaritats
tenim rareses: aquí la plaça de toros no és
rodona, la processó de la festa major surt
a la una del migdia, en plena calda; en
canvi, la processó de la Puríssima, el vuit
de desembre, arrenca a les vuit del vespre,
quan comença a glaçar; l’especialitat confitera consisteix en una peça com un ou,
però plena de bonys punxeguts que pro-

dueixen molèsties importants a galtes,
genives i paladar.[…] Remansa com a ciutat viva, ciutat morta, convalescent, de
pronòstic reservat…, encara que sempre
hem de diagnosticar-li, unàniament, la
llarga malaltia, però ningú no sap quina,
com les princesses enyoradisses d’amor o
beneiteria…
Jaume Serra i Fontelles (Nit de vetlla)
Miralles, Quinto,
Franquesa i Tomàs Cabot
Qui també ha utilitzat Manresa, o més
ben dit, els manresans, com a matèria
literària ha estat Joan Jordi Miralles, que
l’any 2004 va obtenir el premi Andròmina
amb L’Altíssim, una paràbola en què el
sexe, la droga i una hipotètica i dramàtica
situació bèl·lica dicten els passos d’un
home desmemoriat i d’un estudiant de
fisioteràpia, lliurat a un carpe diem desen-

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA MONTSERRAT
SLC Manresa – SCC Bages. Carrer de Jaume I, 8, 2n
Tel. 93 872 17 07 - manresa@cpnl.cat
www.facebook.com/SLCdeManresa
requisit per formar part del programa, ja que qualsevol ciutadà major

Una quarantena de noves
parelles lingüístiques al Bages
Dijous, 14 de novembre, es va donar el tret de sortida a una nova
edició del Voluntariat per la llengua al Bages. Durant la presentació, la
dinamitzadora del programa va explicar-ne el funcionament i va presentar les parelles, un total de 40, que es trobaran de novembre a
febrer, una hora a la setmana, per practicar català. Aquestes parelles
estan integrades per aprenents de procedència ben diversa: des del
Marroc fins a Mèxic, passant per Polònia o el Pakistan. La majoria d’aquests aprenents són alumnes dels cursos de català per adults del
Consorci per a la Normalització Lingüística, tot i que aquest no és un
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d d’edat pot participar-hi sempre que tingui un nivell mínim de català
i pugui usar-lo per conversar encara que sigui amb dificultats. Pel que
fa als voluntaris, són persones que parlen el català habitualment i que
decideixen dedicar una hora a la setmana per ajudar a algú a parlar-lo,
perdre la vergonya, guanyar fluïdesa i també fer conèixer la cultura el
territori i la societat catalana a través de les converses.
El Voluntariat per la llengua fa deu anys que es duu a terme i fruit
d’això ja són més de 79.000 les parelles lingüístiques que s’han format
al territori català. Les persones interessades a participar-hi poden ferho en qualsevol moment de l’any a través de www.vxl.cat o adreçantse de manera presencial al Centre de Normalització Lingüística
Montserrat, situat al carrer Jaume I, 8, de Manresa (tel. 93 872 17 07).

frenat i destructor juntament amb els
seus companys. En les seves aportacions
dramàtiques al cicle de Tocats de Lletra,
Manresa és també l’escenari d’unes històries marcades pel què diran, els tabús i els
prejudicis.
Altres prosistes i narradors, tals com
Manuel Quinto, Teresa Franquesa i Josep
Maria Tomàs Cabot, han parlat de
Manresa a Sobrerroca, Matèria viva i La
feina feta. Ben pocs poetes, en canvi,
s’han sentit atrets per una ciutat vista
com a massa grisa i prosaica. Amb tot, A
primavera antiga Josep Junyent ens hi
parla dels «plàtans de primavera com una
clariana / de verd als grisos ciutadans!» i
Climent Forner, A casa natal, diu
«M’honora que em dediquin una làpida:
«Ací va néixer…» L’infant d’ahir no hi és.
Pengen joguines / del rovellat balcó».
Tan desmesurat seria afirmar que Els exercicis espirituals de Sant Ignasi han estat el
text fundacional de la literatura local,
com insinuar que James Joyce va inspirar-se en Manresa a l’hora d’escriure
Dublinesos, però en la majoria de textos
signats per narradors manresans predomina l’exploració de l’ànima jesuítica
local, magistralment descrita pel periodista i escriptor Josep Maria Planes, tal
vegada l’observador més lúcid, fi i definitiu d’aquesta ciutat.
Si alguna característica pròpia tenim els
manresans és una mena de pudor, que no
té res a veure amb la modèstia, que ens
priva de lliurar-nos a certes expansions
d’eufòria comarcal. (···)

«La borderia era una mena d'asil, col·legi o convent del qual no vaig endevinar mai la idea que el fundà,
perquè no he pogut saber si ens tractaven amb una caritat per força o amb una voluntat maldestra».

Si els barcelonins hi reflexionen una
mica, s’adonaran que enmig del brillant
assalt de les comarques catalanes sobre
Barcelona, el nom de Manresa i del Pla
de Bages sona amb una grisor particular. Els empordanesos, els vigatans, els
del Vallès, els tarragonins, els lleidatans,
tenen un prestigi sòlid, colorit, que els
destaca sense compliments. En canvi, els
manresans –per culpa, potser, del nostre
paisatge, tan modest– fem la viu-viu,
sense piafar poc ni molt. Mancats de pintors que passegessin les gràcies del nostre país per les exposicions, faltats de literats que ens contessin els seus mèrits i –si
el meu amic Farreres i Duran no s’ha d’ofendre– diré que sense polítics que fessin
brillar el nom de Manresa amb una resplendor singular, ens trobem, vulgues

que no, obligats a traginar d’amagatotis
el nostre orgull local. Potser, aprofundint
les qüestions, trobaríem en aquest peu
forçat de discreció en què es mouen els
manresans per Catalunya l’explicació
que un cert humor, la ironia i una por
desesperada al ridícul siguin el refugi
més planer, el tret més destacat del
caràcter dels meus conciutadans.
Ens guardarem prou de dir si això és un
mèrit o un defecte. En el pitjor dels casos es
pot afirmar amb el cap ben alt que, potser,
és una comoditat. Una de les poques
comoditats que ens permetem els natius de
la comarca més inconfortable de
Catalunya.
Josep Maria Planes
(Una visió de Manresa)

Casa Sabaté
Ctra. de Vic, 34 - MANRESA - T. 93 873 03 02
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OBRIM NOVA BOTIGA...
A Internet!
A partir del desembre, visiteu
la nova botiga virtual

www.casasabate.cat
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emprenedors

Núria Closas
Foto: Marta Vidal

Aina Sallés «Espero, a la llarga,
poder viure bé del que faig»

L’Aina Sallés és una noia amb ganes de fer del que li agrada una manera de viure. Des de fa un parell d’anys, es
dedica a l’art a jornada completa i crea quadres o elabora
calendaris, moneders i llibretes. Els seus productes són
una combinació del que viu i del que troba i després els
ven directament a la gent o a fires i a vegades, a la caseta
que hi ha just al principi del carrer Born.

—Hi ha molts artistes als quals no agraden els encàrrecs...
—Ai, a mi m’encanta que em facin encàrrecs! M’agrada perquè m’obliguen a pensar en coses diferents i a sortir de les
meves històries. La Marisol Casas ha escrit el llibre de poemes
Incerteses, m’ha passat els 30 poemes i jo els haig de pintar a
partir de les seves històries, tot i que una mica també m’hi
reflecteixo. Llavors els dibuixos no són ni seus ni meus.

intar és una de les teves passions.
—A mi m’agrada pintar, dibuixar i fer
manualitats des de petita. Al final vaig estudiar Belles Arts i se’m va ampliar una mica el
ventall de possibilitats. Ara he començat Art
teràpia. Quan vaig acabar la carrera vaig
estar un temps que no tenia ganes de pintar
perquè em van saturar una mica... però com
que és el que m’agrada hi he acabat tornant.

—Quin estil diries que tenen els teus quadres?
—Es podria dir que faig un art d’estil abstracte, surrealista i
alhora naïf. Crec que també té una mica d’expressionisme,
perquè té molts colors i retrata la realitat com un la percep.

P

—I es pot viure d’això?
—En visc... però és gairebé sobreviure. Prefereixo viure a casa
dels pares i fer el que jo vull guanyant el mínim per anar
tirant, que no ser independent i haver de treballar en una
cosa que no m’agrada. Sé que el principi sempre és difícil i
tampoc no em desespero. Ara no guanyaré gaire, però com
que veig que de mica en mica vaig fent més coses i m’espavilo, espero, a la llarga, poder viure bé del que faig.

—Quins productes fas?
—Sobretot quadres, però des de fa un any he buscat la
manera d’adaptar-los en altres formats perquè siguin més
econòmics per a la gent. Se’m va ocórrer agafar les imatges i
transportar-les en llibretes, caixetes, postals, moneders i ventalls. Buscar coses més pràctiques a partir dels quadres. I així
vaig començar a fer una parada d’artesania i a fer exposicions.
També em fan encàrrecs.
—Què t’han encarregat?
—Ara m’han encarregat un quadre per l’aniversari d’una
dona i m’han demanat que hi representi la seva vida. M’han
dit els gustos, m’han passat fotos i intentaré fer-ho a la meva
manera. Per fer això has de conèixer bé a la persona i ara me
l’he d’estudiar molt. Em van passar informació i en tinc ganes.

—Com crees els quadres?
—No segueixo cap procés molt pensat. És molt intuïtiu, em
deixo portar i sovint pinto per atzar. Potser vaig d’excursió i
em trobo un objecte que m’agrada, arribo a casa i el pinto. O
estic pintant alguna cosa i surto al carrer i em trobo un altra
cosa que m’ajuda a completar el quadre.
—Pintes i esperes a veure què surt?
—A l’escola em demanaven que tingués clar què volia pintar
abans de fer-ho. Ho intentava i quan ho pensava no sabia què
volia dir. I al final vaig decidir pintar i deixar-me portar segons
el que em ve de gust. És com una història que es va explicant
en el moment. És com un joc. Agafo un color i em fa pensar
en el cel, després hi enganxo un sol. Un cop acabat te’l mires
i sí que té significat. Al cap del temps l’observes i t’adones que
allò que vas pintar era perquè t’estava passant alguna cosa,
però en el moment de pintar-la no n’era conscient.
—Per això has començat art teràpia?
—Vaig començar perquè pintar em surt de dins i m’ajuda a
expressar-me. Alhora necessito l’exterior, passar-me una setmana tancada pintant és inútil. Per això he anat a viure temporades fora. Si no estic bé sí que em va bé pintar i desfogarme, però no m’agrada pintar tristesa, prefereixo estar bé i fer
coses que m’omplin i després expressar-ho en els quadres.
FITXA
Nom: Aina Sallés. Data d’ideació i creació: 2011. Definició: quadres,
llibretes, caixetes, postals, encàrrecs específics. Sector: art. Públic:
obert a tothom. Xarxes socials: www.ainasallesp. blogspot.com.es
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natura urbana

Ignasi Cebrian

Camps de secà

E

ls plans de Santa Caterina encara mantenen un
aspecte rural i agrícola. Plans que són una continuïtat dels que hi ha al Suanya i Ferreres i els de
la Torre Lluvià. El riu Cardener, i el desnivell o
esglaó natural que hi ha cap a la torre de Santa
Caterina, els ha deixat aïllats de la trama urbana.
Els ha salvat del creixement urbanístic. I han
esdevingut una part de les zones d’agricultura
de secà de Manresa, conjuntament amb altres espais més
petits i dispersos: la plana de les Torres, al nord del Poal, els
camps del sud i est de Viladordis, els del sud de Bufalvent i els
que queden al nord de la part baixa de la riera de Rajadell.

Espais de secà que es barregen amb boscos illa, penetracions
de massa forestal, marges carregats de biodiversitat i torrents
quasi sempre eixuts. Són espais de l’Anella Verda que cal conservar i mantenir perquè posseeixen un conjunt de valors
incalculables. Són valorats per la seva productivitat agrícola,
per ser un paisatge singular de Catalunya i per la seva vàlua
ecològica. Gran part de la seva superfície està dedicada a
conreus de cereals, lleguminoses, farratges, vinyes, oliverars i
ametllers. Els cereals són els més abundants. L’ordi i el blat els
que trobem amb més freqüència, malgrat la poca rendibilitat que tenen. Per això, cada vegada més, són substituïts per
conreus de qualitat, com la vinya.
Alguns d’aquests camps tenen un alt valor paisatgístic perquè conserven conreus avui minoritaris, però que s’haurien
de potenciar, com són l’olivera, en molts marges de camps, i
l’ametller. Hem pogut recuperar la vinya des que va passar la
fil·loxera per les nostres terres i el resultat és un vi excel·lent
amb denominació d’origen. De la mateixa manera, podríem
tornar a valorar les oliveres i els ametllers que creixen al secà
manresà o al pla del Bages per fer-ne marca de qualitat.
Conservaríem un paisatge a base de fer-lo productiu.
Quasi tots els espais de secà tenen un valor ecològic per la
senzilla raó que afavoreixen la connectivitat ecològica entre
espais naturals, boscos i trama urbana, tot formant un con-

A dalt, un ametller florit als camps de l’est de Viladordis. A sota, camps segats
a la plana de les Torres

junt únic que manté uns valors alts de biodiversitat. I, també,
perquè constitueixen un mosaic agrosilvopastoral clau per la
gestió dels boscos i espais naturals propers a la ciutat. El
manteniment de les activitats agrícoles evita certes degradacions i riscos ambientals: control d’incendis, pèrdues de sòl...
A més dels tres valors esmentats, cal potenciar la funció educativa i turística d’aquests espais, orientada a la visita i coneixement de masies típiques dedicades des de sempre al secà,
com també al coneixement de molins d’oli, de caves, de
cellers, de pràctiques agrícoles tradicionals lligades al conreu
de l’ametller, l’oli i el vi i de pràctiques agrícoles modernes
més sostenibles amb el medi ambient, com és el cas de l’agricultura ecològica.

Internet de banda ampla professional
Allotjament i registre de dominis
Allotjament de servidors als Datacenters
Servei de telefonia IP / Veu IP

C/ Torres i Bages, 23 - Manresa - www.altecom.cat - altecom@altecom.cat - 902 123 902 i 93 874 20 59
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del tros a
la senalla

Alba Piqué
Laia Puig

La Cabreria:
formatges i derivats d’Oló

A

bans d’arribar a Santa Maria d’Oló, al
Raval de la Rovirola, creuem l’eix i baixem
cap a la riera. Entremig dels boscos trobem el mas del Flaquer. Des de fa dos
anys el Marc Vives i la Carla Novella porten un ramat de cabres i la formatgeria.
El pare del Marc li va traspassar el ramat
un cop va acabar els estudis a l’escola de
capacitació agrària de Manresa. I juntament amb la Carla
van iniciar el projecte de la formatgeria. El Marc es cuida
dels camps, principalment farratges que dallen i embalen
per donar als animals, i de treure el ramat a pasturar, i la
Carla és la responsable de la formatgeria. Des del principi el
Marc i la Carla han volgut que el projecte fos el més autosuficient possible. La matèria primera per a l’elaboració dels
formatges i derivats és totalment pròpia, no compren llet a
fora. També la major part de l’alimentació, el farratge, prové
dels camps de la pròpia finca.

Actualment el ramat consta d’uns cent vint animals, entre
cabres, bocs i cria de la raça murcianogranadina. Per al
Marc i la Carla les cabres són la part més estimada de la
Cabreria, les cuiden, les mimen i les coneixen fins i tot pel
seu nom. En aquest moment només són productives vint
cabres. Recordem per als més despistats que una cabra –i
qualsevol altre mamífer– només donarà llet si prèviament
ha parit. A la tardor, quan el dia es fa curt, les cabres estan
més apàtiques i tenen més poques ganes d’anar per feina.
Per aquest motiu disminueixen els parts i conseqüentment
la producció de llet. En explotacions convencionals no es
respecta el cicle natural i aquesta limitació s’evita administrant hormones sintètiques a les cabres. Així s’asseguren
parts i una producció de llet continuada durant tot l’any. En
canvi a la Cabreria es fa producció ecològica, no es donen
hormones i l’alimentació és totalment ecològica. Les
cabres surten a pasturar cada dia i s’alimenten de tot allò
que el sotabosc els proporciona. Les cabres lleteres tenen
un suplement d’una barreja de cereals i lleguminoses mentre les estan munyint cada dia a primera hora del matí. Ja
no es munyen a mà i amb la galleda, actualment es fa

Carla Novella i Marc Vives, amb el seu ramat de cabres

mecànicament en una sala de munyir on caben uns vint
animals. Aquesta llet va directament cap a les instal·lacions
de la formatgeria. A partir d’aquí comencen el procés d’elaboració del formatge i els seus derivats. La llet inicialment
ha de passar a un estat sòlid, aquest seria el pas de la
coagulació. A continuació se separa la part sòlida del
sèrum. El quall, la part sòlida, s’emmotlla i es premsa. Els formatges es guarden en una càmera frigorífica on conviuen
amb els fongs autòctons. Gràcies a aquests fongs s’obté el
formatge, ja que són els responsables de la fermentació.
Cada tipus de formatge necessitarà un temps de maduració diferent. A la Cabreria elaboren formatge fresc, mató,
iogurts, formatges semicurats i curats. Els distribueixen
principalment a cooperatives de consum del Bages, fires i
ocasionalment en algun petit comerç.
FITXA
Explotació: La Cabreria
Productes: Formatges i derivats de cabra
Adreça: Mas El Flaquer, s/n. 08273 Santa Maria d’Oló
Telèfon: 649789193
Correu electrònic: lacabreria@hotmail.com
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Vins del Bages

stacca P
Alfons XII, 26
T. 93 872 51 72
MANRESA

Pl. Bages, 8 - Manresa - Tel. 93 874 45 08
stacca@stacca.cat - www.stacca.cat

(DE DIMARTS
A DISSABTE
I FESTIUS MIGDIA
MENÚS
DE VESPRE)
CAP D’ANY

PER EMPORTAR-SE A CASA:
ENTRANT: Envoltini de salmó marinat amb
cremós de formatge i llagostins salvatges
PEIX: Suquet de pescadors amb rap, escamarlans i cloïsses
CARN: Melós d’espatlla de cabrit sense feina sobre milfulls de
patata trufada i la seva salsa
POSTRES: Tronc de Nadal
*OBSEQUI D´UNA AMPOLLA DE CAVA (PER CADA DOS MENÚS)
25 € (IVA INCLÒS)

AL RESTAURANT:
Còctel de benvinguda
Snacks i aperitius individuals a taula
PER ANAR COMENÇANT: Crèma tèbia de ceps amb pilotetes
de carn d’olla i ou poché de guatlla
PEIX: Suquet de pescadors amb rap, escamarlans i cloïsses
CARN: Melós d’espatlla de cabrit sense feina sobre milfulls de
patata trufada i la seva salsa
PREPOSTRES: Xarrup de mojito
POSTRES: Tronc de Nadal
*MARIDATGE DE VINS, AIGÜES, CAFÈS, COPA DE CAVA
AMB LES CAMPANADES, BOSSA DE COTILLÓ I RAÏM
40 € (IVA INCLÒS)
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Collbaix Singular Blanc 2011

resentem un vi fet amb el
cor però fent treballar la
ment. És fruit de l’esforç del
Josep Maria, del Sebastià i
del Gerard. Un vi pensat per
ésser l’emblema del Celler El Molí.

Totes les mesures són poques. Taula
de tria, premaceració en fred, maceració en premsa, fermentació en acer
durant deu dies i acabament de fermentació en bóta de roure francès,
criat durant quatre mesos sobre les
pròpies mares i un afinament en
ampolla d’un any.
Després d’unes quantes proves, l’anyada 2011 és la primera d’aquest vi,
amb un total de 400 ampolles. S’ha
elaborat amb macabeu de vinya vella
(85%) i picapoll (15%). És un vi amb
bona entrada i amplitud, voluminós,
llarg i persistent. Aroma intens de fruita tropical (pinya i mango) i de fruita
madura i seca (albercoc, préssec de
vinya i orellanes). També li trobem
notes de rebosteria (brioix) i records
de torrats i herbes aromàtiques.
En resum, un vi singular, ideal per
acompanyar des de formatges cremosos fins a plats de peix fumat, peixos al forn i qualsevol plat que porti
cremes de mantega que mariden perfectament amb els seus tanins.
Joan Sala Pallarés
Sommelier de Vins Alsina

de la senalla al plat
Eduard Merly i Guillem Puig. Poema de Cèlia Fíguls

A l’hivern, sota la col!
L’hort està gebrat,
les verdures van de baixa,
només la col hi resisteix
amb la seva cuirassa.

em passat d’una tardor
descafeïnada als freds
més hivernals. Si mireu
els horts, no hi ha
dubte, la protagonista
és la col. Quan la resta
de verdures claudiquen davant les glaçades matinals, la col,
curiosament, s’envigoreix i s’endolceix.
Una vegada vaig sentir a dir a una companya que la seva àvia, quan preparava el
caldo, li deia «ves a l’hort i agafa una fulla
de col, que encara estarà glaçada i el
caldo serà més bo!». Es veu que les cols
actuals deriven d’una varietat silvestre
que creix a les costes i penya-segats de
l’Europa occidental. Ara, gràcies al conreu, podem trobar-ne de molts tipus diferents: col de paperina, setsemanera, de
Brussel·les, de Milà, vermella, verda, blanca, xinesa, bròquil, coliflor, llombarda, de
cabdell, farratgera, brotonera, de pell de
galàpet…I fins i tot, la manresana! Que a
més és considerada de les més bones
que hi ha. Aquesta es caracteritza pel seu
gust fort i el poc cabdell que té, i és una
col especialment oberta. La podem fer
bullir, fregir, fer al vapor o deixar-la fermentar, que és quan pren el nom de
sauerkraut. Grecs i romans ja la consumien per les propietats medicinals, sobretot per guarir afeccions pulmonars o
intestinals. Hi ha molts estudis que confirmen les qualitats de la col per combatre
diferents tipus de càncer, i també les
seves propietats antioxidants. De fet, gràcies a la col, els països freds assoleixen els
nivells òptims de vitamina C diaris. A Alemanya, principal consumidor mundial de
col, cada persona n’arriba a ingerir 2 kg
l’any. Aprofiteu que ara és l’època, els
horts en van plens. I sota la col, a part del
Patufet, s’hi amaguen molts beneficis!

H

Farcell de col verda i patata emmascarada, brandada de lluç, pèsols i faves
amb el caldo texturitzat de col
Ingredients per a 4 persones: una col,
patates 4u (no grans), lluç 200 g, una
botifarra negra, llet 300 ml, 6 grans d’all,
oli d’oliva, sal, pebre, romaní, faves 30 g,
pèsols 30 g.
Elaboració: Per als farcells, posarem
aigua a bullir amb un punt de sal i un cop
bulli, posarem les fulles de manera que
quedin cobertes i les courem durant uns
3 min. Colem i reservem. Quan les fulles
estiguin fredes hi posem la farça de patata emmascarada i les tancarem de manera que ens agafi una forma rodona. Per a
la patata emmascarada, courem la patata sencera amb pell i tot, ja sigui bullida,
al forn o al microones. De la botifarra en
traiem 4 rodalles i les reservem; la botifarra sobrant, la pelem i la posem en una
paella a foc baix, amb l’oli d’all i l’anem
xafant amb una forquilla fins que es desfaci. Seguidament hi posem la patata
(3u) i la xafem amb la forquilla fins que
quedi una massa més o menys homogènia. Arribat aquest punt imitarem (la
forma) com si féssim una truita francesa i
farem que agafi crosta; en acabat reservem. Per a la brandada, escalfem la llet

sense que arribi a bullir, introduïm el lluç
(sense pell ni espines, és a dir només la
carn) i retirem del foc. Passats uns 6 min
colem sense tirar la llet, triturem el lluç
amb una patata petita, una mica de la llet
de la cocció i l’oli d’all, ja que aquest ens
ajudarà perquè la mescla quedi ben lligada i rectifiquem de sal i pebre (reservem). Per a les faves i pèsols, els bullirem
durant uns 5 min aprofitant l’aigua de la
col. Per al caldo texturitzat, el lligarem
amb una mica d’agar-agar (el podeu trobar a botigues de dietètica). Emplatat: A
la base del plat posarem la brandada,
damunt el farcell, el caldo texturitzat pel
damunt i al voltant unes gotes d’oli d’all
confitat amb una mica de romaní.
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Vols saber què passa a Manresa?
Subscriu-te al Pou del 2014!
Nom i cognoms
Adreça
Població

CP

Tel.

Se subscriu a El Pou de la gallina, de

a

de 2014, per un

import de 3,80 euros per exemplar, que pagarà:
Titular
Caixa o banc

Codi

Agència

Codi

Carrer
Població
Us demano que els rebuts al meu nom que presentarà l’Associació Cultural El Pou
de la gallina siguin pagats amb càrrec al compte núm.
(signatura)

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

C/ Urgell, 35 - Tel. 93 872 99 97
MANRESA

Aromateràpia - Espelmes aromàtiques
Objectes de regal i decoració...

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar
FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

tastets de
motor

Enric Oller i Carbó

BMW 320 Touring:
‘premium’ universal

L

’evolució respecte de l’anterior Sèrie 3 Touring
es nota a simple vista. El nou model alemany
creix en mesures, manté els trets bàsics identificatius i guanya modernitat en les formes.
S’acosta al Sèrie 5 perquè la seva carrosseria
creix 10 centímetres, presenta òptiques més
esmolades que li proporcionen una fisonomia més avantguardista. Les barres longitudinals del sostre, les llandes (de 18 o 19 polzades) i uns grups
òptics molt més visibles acaben per seduir-te.

L’interior també millora visualment. El minimalisme s’imposa i la posada en escena convenç. Materials de qualitat
i ajustaments perfectes et donen la benvinguda. El conductor comparteix protagonisme amb la pantalla central,
que queda sempre fixa al mig. La major part dels elements van encarats en direcció al volant multifunció.
Equip d’àudio i climatitzador simplifiquen les funcions a fi
i efecte que amb menys moviments puguis fer la mateixa
feina. A l’habitacle hi ha més espai entre fileres i el maleter augmenta: declara 495 litres i 1.500 amb tots els
seients plegats. Líder del segment, guanya en 5 litres
l’Audi i en 10 el Mercedes. L’habitacle destaca per lluminositat perquè hi ha molta superfície de vidre. Les esferes
del panell combinen els indicadors analògics amb dues
petites pantalles electròniques amb informació complementària.
Sota el capó de la nostra unitat de premsa hi hem trobat
el dos litres dièsel de 184 CV de la casa. Un giny que accelera amb franca contundència i que empeny ja des les
1.700 revolucions, afavorint les recuperacions ràpides.
Aquesta versió se situa just per sobre del 316d de 116 CV,
el 318d de 143 CV i l’Efficient Dynamics de 163 CV. En el
topall de gamma hi trobem el 325d de 218 CV i el 330d
de 258 CV. En qualsevol cas, sobre l’asfalt, el nostre protagonista continua essent referència en dinamisme.
L’opcional caixa de canvis automàtica de 8 velocitats
esdevé la guinda. Aconsegueix registres pràcticament
calcats als de la versió manual amb la mateixa carrosseria
i, en canvi, la satisfacció de conducció és molt superior.
Sobretot en relació amb la immediatesa dels engranatges. Aquesta transmissió costa 2.680 euros.
A la pràctica, el 320d Touring s’apropa molt al Classe C de
Mercedes o al familiar dels A4. Trepitja l’asfalt amb menys

convicció que la versió de la generació anterior però
enllaça els revolts amb precisió mil·limètrica i sense defallir. Amb la mateixa sensibilitat amb què té cura del passatge. La suspensió adaptativa (opcional per 1.304 euros)
serà molt indicada per als puristes més exigents. A la
generació anterior, els taratges de la suspensió prioritzaven l’esportivitat. L’actual es decanta pel confort. El sistema de gestió emmascara una mica aquest fet. Quan
posem en marxa el cotxe s’activa sempre el mode
Confort. Amb l’ECO Pro podrem obtenir mitjanes de 5,7
litres en ciutat i de poc més de quatre en carretera perquè
prioritza les relacions més llargues i suavitza les acceleracions. Quan l’exigència és més severa les mitjanes se situen al voltant dels 6 litres. En mode Sport o Sport+ la direcció guanya immediatesa i els controls electrònics actuen
de forma més permissiva per obtenir el màxim plaer i
totes les sensacions possibles.
FITXA TÈCNICA
Motor: 1.995 cm3. 4 cilin. 184 CV. Dièsel. Tracció: posterior.
Canvi: automàtic de 8 vel. Pes: 1.575 kg. Vel. màxima: 226 km/h.
Accel. de 0 a 100 km/h: 7,6 segons. Consum mitjà: 4,7 l/100 km.
Capacitat del maleter: 495 litres. Preu: 41.579 euros.
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l’entrevista
uè ens saps del teu pare,
Nònit Puig?
—En tinc un petit
record i per tant he
hagut de fer un treball
sobre la memòria. De
molt petit recordo una
baralla entre el pare i la
mare perquè m’havia
cremat a la cuixa, que
m’havia deixat una taca difuminada amb
el pas del temps. També recordo una tina
a l’actual casa de les Lluques, on l’envernissat de pedra de l’interior era d’un roig
fosc i potent, i on trepitjava el raïm amb
els peus, lligat pel capdamunt amb una
corda. Quan arribo a la frontera, als cinc
anys, travesso i m’entra l’amnèsia. Separat
del pare, que va cap Argelers, i de la mare
biològica, conviuré amb una nova mare
d’adopció al nord de França. Ens retrobarem el juny de 1940 a l’estació de
Matabiau, de Tolosa, amb una nova vida
de família, en què ell farà de pagès. Rebo
una educació directa del pare basada en
Jean Jacques Rousseau, en obres com
Émile ou de l’éducation de l’home nou,
molt en contrast amb el que passava a
Catalunya, on els valors de la República
eren bandejats.

Q

—Concretament, com es reflecteix en el
teu llibre de memòries?
—En el llibre El passat ens empaita, faig
una biografia del que conec del meu pare.
Era fill de rabassaire i amb 18 anys va decidir marxar de Rocafort i viure una experiència llibertària. A Hilversum (Holanda)
participa en un congrés de les joventuts
llibertàries mundials i coneix diversos
intel·lectuals del moment. Reconstruint la
seva joventut m’adono que la Rambla de
Barcelona s’havia convertit també en un

Jordi Sardans
Fotos: Ramon Fontdevila

Gentil Puig i Moreno
Professor honorari de les universitats Autònoma de Barcelona i de
Perpinyà, és doctor en lingüística romànica per la Universitat de
Montpeller i habilitat en ciències del llenguatge. Especialista en lingüística aplicada al coneixement de les llengües, sociolingüística,
antropología cultural i interculturalitat, és expert del Consell
d’Europa en les llengües minoritàries. Fundador del Centre Cultural
Català del Vallespir, actualment dirigeix la revista literària Vallespir i
és codirector de la revista universitària Aïnes Noves, de Perpinyà.
aparador de les idees llibertàries, dels
anys 1920-1930, tot recollint les idees de
Kropotkin, Élisée Reclus i d’altres, amb la
Soli a la butxaca... mentre rosegava pastanagues de les paradetes de verdures del
voltant. Participa com a soldat a la Guerra
del Rif i després se’n va a l’Argentina, on
farà amistat amb els sabadellencs Moix,
Ardiaca i Comorera, que també formen
part de la diàspora catalana. A partir d’aquest moment coneix un context polític
nou, en què Comorera s’incorpora al
moviment comunista argentí. Aquest nou
bagatge, que els seus companys no
tenen, a Comorera li permetrà imposar-se
dins la futura Unió Socialista de Catalunya.
La Unió de Rabassaires
—Quina és la seva actuació durant els fets
del 6 d’Octubre?
—Era el màxim responsable del moviment rabassaire del Bages, que aleshores
era una fracció d’ERC que representava el
sector més radical del partit, llavors encara de caire anarquista. La mateixa nit del 6
d’octubre va ser detingut a Manresa i
enviat a Barcelona, on com tants d’altres
va ser embarcat al vaixell Uruguay, després va estar reclòs al Puerto de Santa
Maria i finalment a la presó Model de
Madrid, on escriurà el seu llibre sobre La
Unió de Rabassaires, amb pròleg de Lluís

Companys. Una de les edicions la dedica a
una meva germana –Amàlia– que jo no
coneixia i a mi: ‘A Amàlia i Gentil per tal
que siguin redimits del treball secular de
la terra’.
—En podries resumir el contingut?
—És la història de la rabassa morta i dels
efectes de la fil·loxera. El naixement del
moviment rabassaire, com s’articula i en
quines comarques. Una segona part fa
referència a l’estructuració moderna de la
producció agrícola a Catalunya de cara al
futur i el moviment agrícola i cooperativista, amb la col·lectivització de les terres i la
necessitat d’una llei que serà la de
Contractes de Conreus que va portar
molta cua fins a arribar als fets d’octubre
de 1934. El govern central té por de la llei
catalana perquè té el mateix problema
multiplicat per 10 a Andalusia amb els latifundistes. És un tema que crispava tota la
República i ell en el llibre incideix en les
col·lectivitzacions, la necessitat de la llei
de contractes de conreu i la demostració
que el moviment agrari dels rabassaires
està aplicant-la abans que sigui votada. I
encara hi ha una darrera part sobre l’exportació dels productes cap a l’estranger.
El pròleg de Companys il·lumina bastant
sobre la importància del tema, ja que era
l’advocat de la Unió de Rabassaires i el
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29

seguia de molt a prop. Així el llibre tenia el
suport de l’autoritat més important de
Catalunya.
—Saps alguna cosa de la seva participació en el Comitè de Milícies Antifeixistes
de Manresa i dels seus càrrecs durant la
Guerra Civil?
—Va sortir de la presó el febrer de 1936
arran de la victòria del Front Popular a les
eleccions legislatives espanyoles. Durant
els tres primers mesos de guerra manaven els comitès de milícies i ell sé que va
formar part durant un mes del de
Manresa com a cap d’Investigació i Vigilància. Anava amb moto i una gran barba.
A Barcelona dirigia La Terra i convivia amb
la secretària de la Unió de Rabassaires,
Brunilda Capdevila. La major part de la
guerra va formar part del Cos de Seguretat de la República, amb serveis de contraespionatge. Una de les observacions
que em va fer és que al front de guerra hi
havia molts joves que volien lluitar, però
que no tenien cap arma. A partir d’aquí,
en travessar la frontera, comença el que jo
he denominat el seu silenci brutal.
Espanya va ser el drama de la seva vida.
—Com va ser el seu exili?
—L’any 1939 va passar a França on va participar en accions clandestines. Els Fets de
Maig de 1937 havien significat la pèrdua
de poder dels anarquistes en benefici del
PSUC. Amb els anys, patirà un canvi ideològic que el farà apropar-se al marxisme
de Comorera. Concretament, durant els
anys 1946 i 1947, Comorera es dedica a la
reconstrucció del PSUC al sud de França i
més concretament a Tolosa de
Llenguadoc. Té les seves desavinences
amb el Partit Comunista Espanyol i evoluciona cap a un marxisme no estalinista. El
meu pare deixa de militar al PSUC i viu a
Tolosa, on escriu alguns llibres. Visitem les
facultats ocupades durant els fets de Maig
del 1968, però no hi veu sortida política.
Mor el 1971 d’una embòlia cerebral. Si
l’hagués de definir en una paraula seria:
home d’acció i d’una gran integritat. Un
dels seus amics fou el també refugiat,
Marcel Augé, de Manresa. Amb el seu fill,
vam fer les nostres primeres passes polítiques a la JSU (Joventut Socialista
Unificada) i al Casal Català de Tolosa.
Tolosa de Lenguadoc
—Com era la Tolosa de l’època?
—Als 18 anys jo anava al Casal Català, on
es parlava contínuament de les remembrances de les guerres perdudes, molt
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especialment explicaven la seva batalla
de l’Ebre, que nosaltres escoltàvem dins
d’un context d’excursió. Creixia entre
aquests records i el contrast amb la Catalunya real de l’altra banda. Tant a mi com
al meu amic no ens agradava aquell context. Aquells anys, Tolosa era la capital roja.
Recordo que a la rue de Taur (toro), de totxana roja del segle XVIII, hi havia les seus
de la CNT-FAI, ERC o del PCE. Podíem
escollir. Nosaltres ens vam afiliar a la
Joventut Socialista Unificada (JSU), que
havia estat l’agrupació de joves més
important el 1936.
—Quines activitats es duien a terme al
Casal Català de Tolosa?
—Hi havia representades les diferents
tendències polítiques, sobretot d’ERC,
PSUC i anarquistes, que feien vida a part.
Com que tenia inquietuds vaig anar
també al seu local. En aquell temps preconitzaven l’acció directa i simpatitzaven
amb militants com Sabater i d’altres
representants del maquis català. Al Casal
s’hi feien diverses activitats com ara
ballet, sardanes i també hi vaig començar
un curs de llengua catalana que vaig completar a París, on vaig entrar en contacte
amb polítics de prestigi.
—Quins van ser els teus primers contactes amb la Catalunya real?
—Els primers contactes foren amb els
catalans que viatjaven a Lourdes i que
feien una parada a Tolosa. Recordo que els
tiràvem octavetes de les JSU dins de l’autocar. En aquella època, a Tolosa sovintejaven els mítings de Dolores Ibárruri, que
amb els seus discursos gairebé monopolitzava el moviment de masses del sud de
França. L’any 1946 descobreixo Puigcerdà
per primera vegada i recordo la imatge de
militars que passejaven per la vora del llac
i a l’altra banda noies agafades de bracet
que em va fer pensar en l’Espanya tètrica
que reflectia Garcia Lorca amb els seus
poemes dels tricornis negres.
París
—Com va anar l’estada a París?
—Va ser molt interessant perquè de
seguida vaig entrar en contacte amb
joves del Casal Català de París, com ara
Àngel Castanyer i Romà Planes —que
anys més tard va ser el secretari particular
del president Tarradellas—, amb qui aleshores editàvem la revista Foc nou. Si bé la
meva formació literària havia començat a
Tolosa amb lectures que em resultaven
indigestes i difícils, com ara, El ingenioso

hidalgo o Les miserables, m’havia fet amic
del pare d’Ivette, la meva primera nòvia,
André Marty, i especialment de la ciutat
nord-catalana d’Elna, on vaig descobrir
autors com Anatole France o Joaquim
Ruyra. A París, per a mi va ser una gran
descoberta el Teatre Nacional Popular, on
gràcies a la CGT sovint tenia entrades per
a les diverses activitats culturals que s’hi
feien. Era el millor moment de Gerard
Philipe, convertit en el veritable actor de
teatre a França. Em va sobtar, però vaig
tenir una visió diferent de la cultura.
Clandestinitat
—Quan comences a treballar en la clandestinitat?
—De seguida. Sense esperar-m’ho em
van nomenar a dit, membre de la direcció
de la JSU i ben aviat l’organització m’envia
a províncies. De primer viatjo al sud de
França, però de seguida em responsabilitzo de l’organització de viatges a Espanya,
arran de la celebració del cinquè congrés
del PCE. Alguns d’aquests viatges foren
divertits i insòlits, com per exemple el que
vaig fer a Ca n’Anglada de Terrassa, on em
passejava amb xandall, en contra de l’opinió del meu cosí Llibert, que encara avui
viu a Sabadell. Era l’any 1962 en què entro
al PSUC i em toca anar a un festival mundial de la joventut socialista a Hèlsinki.
També havia acompanyat al poeta
Marcos Ana en el seu viatge per la Unió
Soviètica. Ell acabava de sortir de la presó
després d’una condemna injusta de 23
anys i que el partit utilitzava de manera
abusiva per a la seva formació personal.
—Quines activitats concretes duies a
terme en aquests anys de clandestinitat a
l’estat espanyol?

—Era l’any 1962 i el país estava en un context crític, amb força vagues a Astúries i al
tèxtil català. L’objectiu principal dels meus
viatges era saber descobrir els militants a
l’ombra, ja que les cèl·lules no es coneixien
entre elles, però des de la cúpula del partit: hi havia un fil vertical. Detectava militants de base, per mitjà de l’ús de les contrasenyes. Em van passar moltes anècdotes, per exemple la del cas Torreforta, amb
una maleta de doble fons on duia exemplars de Mundo Obrero i Treball. Tenim les
primeres desavinences amb la línia política del partit i em denuncien a la direcció
del PCE. Santiago Carrillo i Jorge Semprún
coneixen les meves desavinences amb la
seva direcció i volen resoldre el conflicte
sense problemes, així que sóc destituït de
les Joventuts, però d’una forma honorable. Marxo a l’Algèria socialista per resoldre aquests problemes i curar-me de la
meva malaltia.
—D’on sorgeixen les divergències?
—A l’Escola d’Estiu del partit a Normandia
vaig conèixer Jordi Solé Tura i Francesc
Vicens, però també el dirigent Ignacio
Gallego, que em demanava l’opinió sobre

assolir a Catalunya. Tot i la tesi de Caminal,
una obra de divulgació en tres volums, on
explica que Comorera també havia estat
estalinista, penso que el seu pensament
polític evoluciona i caldria restituir la seva
figura i presentar-lo com a exemple de
rectitud i honestedat política. Explica
entre d’altres coses com Santiago Carrillo
i Dolores Ibárruri el van denunciar a la
policia des de la Pirenaica, quan va retornar a Catalunya i va morir a la presó del
penal de Burgos. També el 1933 va tenir
un enfrontament amb Largo Caballero,
que no volia respectar la personalitat de la
Unió Socialista de Catalunya. Quan en
vaig parlar amb López Raimundo sempre
fugia d’estudi perquè en el fons va ser utilitzat per Carrillo per tal d’eliminar
Comorera i ser nomenat ell a dit secretari
general del PSUC.
Algèria
—Vas participar en la guerra d’Algèria?
—No. El meu germà Hélios (déu sol dels
grecs) que és ciutadà francès, hi fa la
guerra. Jo, Gentil, que vol dir ‘no creient
en Déu’, l’any 1962 tenia dos passaports
de fet: un d’apàtrida i refugiat, que em

«Si bé no triomfa la revolució de Maig del 68,
sí que ho fa en el camp de les idees, perquè a
partir de la dècada dels 70 es crea un món nou»
la URSS. Es va intentar reconstruir una
cèl·lula del partit a Cartagena, però jo no
combregava amb el motlle estalinista.
Krushxov havia denunciat els errors
d’Stalin i la burocratització del partit
comunista de la URSS, que també afectava el d’Espanya. No combregava amb l’estalinisme imperant i criticava el funcionament d’aquests partits. Vam perdre i vam
ser destituïts després de diversos episodis
crispats. Només resistien a l’estalinisme les
posicions de Comorera, Vicens o Claudín, i
també el comunisme italià modern.
—És per això que en el teu llibre reivindiques la figura de Comorera?
—Malauradament no, perquè només en
parlo de passada. És després que m’he
adonat de la seva importància humana i
política. Comorera va ser l’artífex de la unitat socialista i comunista que només es va

servia per anar arreu menys a Espanya i
l’altre d’espanyol com a soldat de quota
de la guerra de Cuba. Vaig estar-me a
l’Algèria independent del 1963 al 1965.
Allà descobreixo els errors del socialisme
algerià, que volia imitar el model socialista iugoslau. Hi havia un comitè de digestió, seguint l’humor dels colonitzadors, ja
que els algerins treballaven i cultivaven
els tarongers, però els diners no retornaven als productors i es produïa una desmobilització. Vaig ser cooperant del
govern algerià i conec a diversos cooperants d’arreu. Descobreixo una altra civilització i fins i tot una pràctica diferent de
la religió. M’agradava escoltar enmig
d’un oasi un sudanès que cantava perquè Al·là donés dàtils, mentre posava el
pol·len a les flors d’una palmera. És el
contrapunt d’una imatge naturalista tan
oposada al radicalisme islàmic actual.

—Quina va ser la teva estada a la
Sorbona?
—Als anys 60 hi vaig fer un bagatge de
lectures, de coneixements i fins i tot de
militància. Anava d’una facultat a una
altra, dins les diverses universitats franceses. Estudiava des del francès antic als dialectes perquè tot conservava un fons llatí.
No cal dir que el català i el dialecte del
Véneto són els que estan més marcats per
un fons llatí. Faig estudis literaris, lingüístics i sociolingüístics fins a evolucionar cap
a l’antropologia lingüística.
Maig del 68
—Com vas viure els fets de Maig de 1968?
—Del 1965 al 1968, la Nouvelle Vague del
cinema, així com la cançó francesa van
anar omplint un buit i preparant les idees
del 68. L’any anterior, el 1967, els treballadors de Lip van fer manifestacions fins a
aconseguir l’ocupació d’aquesta cooperativa obrera. Va ser l’espurna que va dur els
estudiants del maig del 68 a la transformació de la universitat, que va cloure amb
la nit de les barricades. En una segona fase
vindria l’ocupació de les fàbriques. De les
primeres assemblees de la Sorbona es va
passar a la conjunció de les manifestacions estudiantil i obrera fins a aconseguir que 9 milions d’obrers ocupessin la
majoria de les fàbriques. No hi va haver
una tercera fase, que hauria estat la política, pel buit de poder que representava el
general De Gaulle. Tot i els acords assolits,
el moviment obrer no queda satisfet i la
dreta torna a guanyar les eleccions el
1969, amb De Gaulle que morirà un any
més tard. Si bé no triomfa la revolució del
68, sí que ho va fer en el camp de les idees
perquè a partir de la dècada dels 70 es
crea un món nou. Maig del 68 és una parida que donarà el fill anys més tard amb
noves formes de militància contràries als
estalinians.
—També en el teu cas?
—Sí. Entro a Bandera Roja els anys
1969-1970 com a reacció contra el
Partit Comunista Espanyol. El 1971,
Pallach m’incorpora en el seu grup per
formar la primera escola de mestres
catalans a la Casa de Convalescència de
l’hospital de Sant Pau amb Marta Mata,
Octavi Fullat, i Maria Rubiés entre d’altres i formo part dels 10 professors i 20
alumnes que el 1973 constitueixen
l’Escola de Mestres de Sant Cugat amb
Rosa Sensat, que va durar 20 anys i va
assolir 2.500 alumnes. Des del 1993 es
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va traslladar a la Universitat Autònoma
de Barcelona.
—Políticament com evoluciones?
—El 1976 ingresso al PSC procedent dels
vells comoreristes i de la meva amistat
amb Pallach. Allà vaig fer amistat amb
Joan Reventós, Angel Ros i Raimon
Obiols, que m’ha prologat el llibre. Deixo
la militància política per l’aprenentatge
pedagògic de creació de nous mestres
que exigeix la societat catalana del
moment. Començo treballs de sociolingüística i participo en la primera llei de
política lingüística del 1983, inspirada en
països com el Quebec o Bèlgica.
Col·laboro amb personalitats com Badia i
Margarit, Lluís V. Aracil o Francesc
Vallverdú.

—Com valores la Universitat Catalana
d’Estiu de Prada?
—Inicialment va fer un bon treball pedagògic i fou important perquè s’hi estructura una sociolingüística catalanooccitana amb Robert Lafont. Penso que deixa
de tenir la seva funció amb l’arribada de la
Generalitat i la democràcia. En canvi a
finals del franquisme i l’inici de la transició
era útil perquè no teníem instruments de
poder. Ara, amb la nova situació política
de Catalunya, jo no hi vaig. Aquests dos
últims anys reconec que torna a tenir una
nova embranzida arran de l’empenta
independentista.
—El teu doctorat a França es centra sobre
Perpinyà?
—La meva tesi doctoral la va dirigir

Robert Lafont i analitzava la llengua catalana en un barri popular de Perpinyà. Volia
esbrinar si els que coneixien el català
tenien o no una competència superior a
l’altre grup. El resultat final fou que els que
manejaven les dues llengües estaven
contaminats pel francès, però aquesta
troballa no la vaig saber divulgar prou bé.
Més tard, Jim James al Quebec va donar a
conèixer la llei d’interdependència dels
sistemes lingüístics, que ve a demostrar
que els coneixements ben adquirits d’una
llengua es poden capitalitzar cap a l’aprenentatge d’altres llengües. Així, un nen
bilingüe té més habilitats acústiques,
fonètiques i mentals que un altre. La
immersió va ser inventada al Quebec i
s’ha de començar a aplicar a partir dels
quatre anys, com es fa a Catalunya.

el perfil
entil Puig i Moreno neix en una masia de
Rocafort, l’1 de juny de 1934. De pare rabassaire
i mare xilena, Teresa, el febrer de 1939 passa la
frontera amb els seus pares pel coll del Pertús i
tot seguit pateix la separació brutal del pare traslladat al camp de refugiats d’Argelers, mentre ell
és transportat en tren fins Épinal, prop de Nancy, al nordest de França. El 1940 es retroba amb el seu pare a l’estació
de trens Matabiau, de Tolosa de Llenguadoc i s’allotgen a
casa del propietari Laborie, d’estil segle XIX, on Nònit Puig
farà de jardiner i d’hortolà. Tant ell com el seu germà Hèlios
reben una pedagogia directa del pare, que els educa en les
lectures d’Émile ou de l’éducation, de Jean-Jacques
Rousseau. Als 18 anys ja milita a la Joventut Socialista
Unificada i entra en contacte amb els casals catalans, primer de Tolosa i després de París. Comença els estudis a la
Sorbona i des del 1962 viatja sovint a Catalunya amb consignes contra la dictadura franquista. Viu gairebé tres anys
a l’Algèria independent i socialista. Participa en els fets de
Maig al París de 1968 i el mes següent instal·la el seu domicili a Catalunya. Participa en experiències diverses en l’àmbit pedagògic i lingüístic dels anys 70 i forma part de diverses militàncies polítiques, tant a l’exili com a l’interior.

G

És doctor en lingüística romànica per la Universitat de
Montpeller (1980), habilitat de Ciències del Llenguatge el
1992 i professor de la facultat de Ciències de l’Educació de
la Universitat Autònoma de Barcelona i a la Universitat de
Perpinyà el 1993. Els seus principals camps de recerca han
estat la lingüística aplicada al coneixement de les llengües,
la sociolingüística, l’antropologia cultural i la interculturalitat. És expert del Consell d’Europa en llengües minoritàries.
Fundador del Centre Cultural Català del Vallespir, director
de la revista literària Vallespir, codirector de la revista universitària Aïnes noves, de Perpinyà, sobre temes de recerca
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catalanes, com l’ús de la llengua a la Catalunya Nord, és
autor d’unes 30 obres i de més d’un centenar d’articles en
revistes de llengua, sociolingüística i estudis culturals. L’any
62 es casa amb Marilou Martín i té dos fills: el Jordi i el
David.
Jubilat des de l’any 2000, actualment viu a Ceret, amb la
seva companya bretona, Martina, que és professora de
català a la Universitat de Perpinyà i durant 10 anys va ser la
traductora de la correspondència en català de l’expresident
Jordi Pujol. També ha fet estudis hispànics i es especialista
en estudis jueus contemporanis de Catalunya. El 2012, Puig
va publicar el llibre de memòries El passat ens empaita.
Vicissituds d’un fill d’exiliat republicà (Pagès editors), que ha
presentat per diverses ciutats dels Països Catalans. És la
seva petita història d’itineraris, «confrontada amb la gran,
que troba un cert ressò en el públic perquè la gent s’hi reconeix». Hi contextualitza cada època històrica d’acord amb la
percepció que en té un militant de la cultura i de la política.

espai d’art
Dolors Mas i Rubio
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fila cultural

Pep Corral Vilella

Joan Morros i Torné,
la tenacitat recompensada

E

n Joan és d’aquelles persones que, si no hi fossin, les
hauríem d’inventar. I no
seria fàcil. La seva implicació, motivació, lideratge i el
seu treball constant i continuat des de la trinxera el fan
absolutament essencial en
aquest ecosistema cultural manresà». Ras
i curt. Així defineix el regidor de Cultura
de l’Ajuntament de Manresa, Joan
Calmet, el pedagog, promotor cultural i
professor, Joan Morros i Torné (Manresa,
1954), flamant guanyador del premi
Bages de Cultura 2013, concedit anualment per Òmnium Bages.
El premi, l’acte d’entrega del qual es va
fer el dia 29 de novembre, suposa un
reconeixement oficial a una trajectòria
de més de trenta anys vinculada a les
diferents branques del món de la cultura
i l’animació sociocultural a la ciutat.
Escollint enguany a Morros com a premiat, el jurat que decideix el veredicte ha
volgut, segons Delfina Corzán, que n’és
la secretària, destacar que, tot i la crisi
que sacseja el món teatral, «el teatre
Kursaal, amb el Galliner i Joan Morros al
capdavant, han sabut contradir aquesta
tendència i no solament mantenir, sinó
incrementar la xifra d’espectadors, amb
una bona oferta cultural de teatre, dansa
i música digna i continuada, amb esforç i
amb imaginació».

Galliner i Kursaal,
dues cares d’una fórmula d’èxit
I és que, possiblement, una de les facetes
més reconegudes i celebrades de Joan
Morros, sigui el seu paper de coordinador –o com a ell li agrada definir-se, dinamitzador cultural– a l’associació cultural
El Galliner, entitat nascuda ara tot just fa
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El promotor cultural i ideòleg de plataformes com El Galliner o
Tabola i també d’aquesta revista, El Pou de la Gallina, rep el
premi Bages de Cultura 2013 en reconeixement a la seva tasca a
l’hora de reactivar la flama social i teatral manresana.

Morros durant la seva intervenció, després de
rebre el premi Bages. Fotos: Jordi Alavedra

divuit anys amb un objectiu tan ambiciós com ben definit: establir un circuit
de programació teatral estable amb seu
al Conservatori i engreixar la maquinària
per fer que el teatre Kursaal recuperés la
seva funcionalitat i el seu esplendor, llavors ben amagats sota una capa de
runes i destrucció. Dos objectius que
Joan Badia, també membre del jurat,
resumeix ben gràficament: «El Galliner
va sorgir com una iniciativa d’un grup de
persones que volien recuperar l’activitat
cultural a Manresa, que semblava condemnada a una vida lànguida i de segon
nivell. Es van proposar lluitar contra
aquest destí fatal. I, de fet, van convertir
Manresa en una ciutat capdavantera en
la representació teatral».
Una de les principals tasques que es va
proposar l’entitat va culminar, l’any 2007
amb la reobertura del teatre Kursaal,

conservant sols la façana de l’antic edifici
i amb un interior completament renovat
i a l’alçada de les sales capdavanteres de
l’escena catalana. No en va, aquesta és
una de les fites, si bé no l’única, de les
quals el propi Morros es mostra més
satisfet de tota la seva trajectòria. I no tan
sols ell. Diverses de les persones amb qui
ha el promotor cultural ha col·laborat al
llarg de la seva vida coincideixen, també,
en fer del renaixement del cèntric teatre
de les seves cendres, un dels cims de la
iniciativa popular manresana de les últimes dècades.
Aquest és el cas, per exemple, d’Àngels
Fusté, que no dubta a qualificar la rehabilitació d’aquest espai com «un petit miracle», per obra i gràcia de la tasca constant
impulsada des d’El Galliner. Miracle,
aquest, que fa extensiu no només a la
dimensió física de l’edifici sinó també a
haver fet d’aquest equipament un punt
neuràlgic i d’existència plenament justificada en l’ambient cultural local. «El
Kursaal ha tingut l’encert de construir un
nou relat que, sense desdir-se del seu
passat, li permet presentar-se com un
exemple de modernitat, d’eficiència, de
proximitat a l’espectador i esdevenir un
referent entre els equipaments escènics
del país, especialment pel que fa a la captació i fidelització d’espectadors», resumeix Fusté.
En la mateixa línia també s’hi expressa
Delfina Corzán, que posa especial èmfasi

El públic que omplia el saló de sessions, amb Joan Morros al centre. A la dreta, foto de grup amb Morros, els guardonats amb els Lacetània i les autoritats

en l’encaix d’aquest espai amb el teixit
social manresà. «El Kursaal és el teatre de
la ciutat i per a la ciutat», explica Corzán,
que destaca també el fet que, aquest,
ofereixi «una programació estable de
música i teatre», hereva de la tasca iniciada per El Galliner en el marc del teatre
Conservatori i que ha contribuït a posar
en valor la capital del Bages dins el panorama artístic català. Una opinió, aquesta, que formula també el regidor de
Cultura, Joan Calmet, que ubica el
Kursaal en un lloc preeminent «entre els
referents actuals que fan capitalitat, que
fan marca Manre»’.
No és exagerat, doncs, afirmar que
aquest model ha contribuït a difondre el
nom de la ciutat arreu del globus.
Exemple d’això n’és el fet que el model de
gestió d’El Galliner i el Kursaal, basat en la
col·laboració entre els organismes culturals i el voluntariat, ha estat objecte de
debat a diferents punts, tant de l’estat
espanyol com ara València, Tenerife,
Saragossa i Madrid i, fins i tot, a l’altra
banda de l’oceà, on la rehabilitació de
l’antic teatre del Kursaal va centrar una de
les jornades del Congreso de Animación
Sociocultural, fet a Buenos Aires (Argentina), el mes d’octubre del 2011.
Lluny dels focus i el teló
Més enllà d’aquesta vinculació al teatre

Kursaal, l’activitat sociocultural de Joan
Morros ha inclòs altres iniciatives.
Iniciatives, aquestes que es remunten,
recorda Morros, fins a la seva més tendra
infantesa. «Tot em ve de ben petit, amb
poc més de 12 o 13 anys, de la mà del
meu pare vaig tenir la sort de viure l’activitat sociocultural de la Sala Loiola. Així va
ser com m’hi vaig anar introduint», explica el també professor de l’IES Guillem
Catà. Més tard, arribarien altres iniciatives
com els grups Rialles i Tabola, per a la
dinamització i l’organització d’espectacles adreçats al públic juvenil. Entorns,
aquests, en els quals també hi formaria
part Ramon Fontdevila, que seria regidor
de Cultura manresà durant els anys del
tripartit municipal. Evocant aquesta
etapa, Fontdevila recorda els inicis de
Tabola com «una història d’entusiasme»,
amb Joan Morros com a pal de paller.
Allà, subratlla, «vaig aprendre a treballar
en equip, amb una mirada diferent de la
meva tradició associativa: associacionisme, sí, però actiu».
A part de Tabola i Rialles, Joan Morros
també ha deixat la seva empremta en
altres àmbits, com ara en la plataforma
Bloc, que durant anys fou l’encarregada
de la programació de concerts a la ciutat
i la creació d’aquesta revista, El Pou de la
gallina, habitual dels quioscos manresans des de fa vint-i-sis anys. Tot plegat

combinat amb una activitat professional
desenvolupada a cavall entre el negoci
familiar, la impremta Copygràfic, i la seva
tasca docent als instituts Lacetània i
Guillem Catà, tant en l’àmbit de l’atenció
juvenil i sociocultural com en matèria tecnològica; camp, aquest, en el qual Morros
és llicenciat en enginyeria tècnica de telecomunicacions.
Una feina social i cultural terriblement
activa i atrafegada que, no obstant no li
ha impedit compaginar-la amb la vida
purament personal, això sí, amb la plena
complicitat de l’entorn més proper. ‘Les
hores que dediquem a una entitat o associació , van en prejudici de la dedicació a
la família, però en el meu cas, la Dolors
amb qui estic casat des de fa 36 anys, ha
entès i acceptat sempre la meva dedicació a treballar per millorar culturalment la
ciutat’. Una manera de compartir espòs
amb una altra ‘amant’ exigent però agraïda com és la promoció de la vida cultural
a la ciutat i amb la que, segons sembla, la
relació encara va per llarg. I és que com
coincideixen la majoria de consultats per
aquest reportatge, el premi Bages de
Cultura 2013 no és tan sols un reconeixement a la feina feta durant aquestes
dècades sinó que, també, busca ser un
estímul per mantenir ben alta una motivació de la que acaben gaudint tots els
manresans i manresanes.

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

Lluís Virós
Foto: Francesc Rubí

Mas Alberni

l mas Alberni és un dels conjunts rurals
que ha quedat inclòs en la trama urbana i
que ha estat rehabilitat per a nous usos
en hostaleria. Es tracta d’un mas d’origen
modern, amb diverses modificacions del
segle XIX, construït dalt d’un turó entre
l’actual polígon dels Dolors i la nova zona
urbana del camí vell de Santpedor. És un
dels masos dispersos en zones elevades
dels voltants de Manresa que dominen la ciutat.

E

El conjunt està format per una mas aïllat, construït a partir de murs de tancament de pedra vista que es pot valorar per l’equilibri compositiu de les obertures a les seves
façanes. L’edifici ha esta modificat posteriorment, especialment al segle XIX, quan s’hi van afegir diverses estances. Cal remarcar que representa la pervivència de l’antic caràcter rural en el marc del polígon industrial i
comercial dels Dolors.
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La masia és de planta rectangular, té planta baixa i dos
pisos i està coberta amb una teulada a quatre vessants.
La façana de migdia presenta una galeria amb dues
grans obertures de mig punt amb dovelles de maó en el
primer pis i a l’oest hi ha una gran balconada. El segon
pis només té petites finestres rectangulars emmarcades
amb maó.
Originalment, la construcció servia de masoveria i al final
del segle XIX es va convertir en una propietat del negociant i banquer Lluís Alberni i va passar a mans dels germans Padró, hereus del seu negoci bancari. Actualment
és un hostal restaurant.
El catàleg de patrimoni de la ciutat de Manresa en protegeix les façanes i la tipologia de les cobertes i obertures per la seva importància històrica i tradicional, ja
que permet explicar el paisatge agrari del voltant de
Manresa.

CINEMA David Torras

propostes
MÚSICA Jofre Fité

Indigo

E

l dimecres 4 de desembre, a dos quarts
de nou del vespre, el
grup de jazz Indigo
toca al cafè-teatre
Voilà. Indigo va néixer a l’escola
de música Esclat com a combo dirigit pel professor David
Martell, i ha continuat endavant amb la seva trajectòria
interpretant la música que els grans ens han deixat.
Interpretacions estàndards de jazz i rock amb un toc personal, passant per diversos estils: swing, blues, bossanova,
latin... Un repertori d’allò més representatiu de cada gènere és el que podreu sentir el dimecres al Voilà. El millor?
L’entrada és gratuïta!

TEATRE Joan Morros

Barcelona al Kursaal
scrita i dirigida per Pere Riera, Barcelona tanca la
programació de l’any i ho fa amb un muntatge de
gran nivell. Estrenada al TNC, transcorre en un
únic dia, matí, tarda i nit del 17 de març de 1938,
quan la ciutat és assetjada pels bombardejos
continuats durant tres dies, amb més d’un miler
de morts, per l’aviació feixista italiana i alemanya. Pere Riera
fa un retrat de la societat
catalana de la Guerra Civil
només amb vuit personatges: Núria, la jove dels Vila
(Míriam Iscla), vídua del fill
gran assassinat, que es
manté com a salvaguarda
de la casa; Elena (Emma Vilarasau), amiga íntima de joventut de la Núria, actriu, dona amb aspiracions de bona vida,
que el 1934 va decidir anar-se’n a París per fer carrera; Joan
Vila, l’avi (Jordi Banacolocha), encara pal de paller de la casa
i reclòs en el seu interior; Victòria (Anna Moliner), la filla
gran de la Núria, noia de casa bona, estudiant de música
amb aspiracions a fer de cantant, ballarina i compositora;
Tinet (Carlos Cuevas), germà petit de Victòria, el dia que
compleix 18 anys, alliberat de l’exèrcit per una presumpta
pleura i amb ganes de fer-se gran; Nati (Pepa López), la
minyona de la casa; el jove republicà idealista, Simó (Pep
Planas), pintor de cartells de guerra, amic de la casa; i l’home d’ordre, banquer, seriós, ancorat en el conservadurisme, Ramon (Joan Negrié), promès de la filla Victòria, escèptic pel que fa a la República, amb un germà malferit del
front, convençut que la lluita per la llibertat que proclamen
els seus conciutadans no porta a cap lloc. Barcelona es
podrà veure els dies 14, 15 i 16 de desembre.

E

Interioritats
lue Valentine és un film nord-americà que fuig
dels clixés habituals de la factoria Hollywood
malgrat oferir-nos el retrat del deteriorament
d’una parella que, com tantes altres, semblava
destinada a la felicitat eterna. Focalitzant l’atenció en els esforços que ambdós membres de la relació fan
per evitar el trencament, la pel·lícula adquireix certa notorietat en gran part gràcies a l’excel·lent interpretació que
fan els seus dos protagonistes, Ryan Gosling (Drive) i
Michelle Williams (Wendy and Lucy). Filmat oblidant el
guió per seguir només les indicacions del jove director
Derek Cianfrance, en un rodatge que no va admetre pràcticament més d’una presa per escena, i un muntatge fragmentat, el film aconsegueix una frescor que arriba a captivar i a quedar-se en la memòria de l’espectador, malgrat
tractar-se d’un tema tan quotidià –al cinema i a la vida– i
d’una pel·lícula petita –de pressupost– però que el bocaorella ha elevat a l’altar de pel·lícules memorables. Vet aquí
el seu mèrit. D’altra banda, veure Blue Valentine dos dies
abans de la nit de Nadal podria ser una bona manera d’encarar les trobades familiars en un estat d’ànim més lúcid i
comprensiu.

B

ART Maria Camp

Fotògrafs viatgers
oleu veure el món amb els ull d’un excursionista i aventurer de fa més d’un segle? Fins el
6 de gener, al Centre Cultural del Casino,
podreu descobrir-hi el testimoni de sis fotògrafs que ens porten imatges d’uns mons
oblidats pel pas del temps. Es tracta de Cèsar August
Torras, Juli Soler i Santaló, Lluís Llagostera i Pascual,
Albert Oliveras i Folch, Jean Thomas i Adolf Zerkowitcz i
Schlesinger. Tots ells van estar vinculats al Centre
Excursionista de Catalunya, entitat de la qual provenen
les 124 fotografies que configuren l’exposició. Entre el
1876 i el 1936 van
participar en campanyes d’estudi que
combinaven
les
finalitats científiques amb d’altres
de caire sentimental i patriòtic. Uns
viatges que impulsaven l’excursionisme científic com a eina per a la recerca i la recuperació de les arrels, alhora que es començava a considerar el turisme com una font de riquesa econòmica. Van viatjar per Catalunya, el Pirineu Aragonès,
Àfrica, per terres àrtiques... I ara ens en queda el record
a través d’unes imatges que han esdevingut testimonis
d’una època i d’un món del qual van voler deixar constància mitjançant les seves fotografies.

V
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fa 25 anys
Jaume Puig

Feia 50 anys de
l’ocupació franquista
La revista incorporava el color a la portada
amb el monòlit que hi havia a la plaça de la
Reforma, coincidint amb la proximitat del cinquantè aniversari de l’ocupació de la ciutat per
les tropes franquistes, el 24 de gener de 1939.
El tema central presentava un retrat familiar de
la Manresa de l’època i constatava que, cinquanta anys després, de franquistes convençuts en quedaven ben pocs.

E

ls autors del reportatge central pretenien fer
llum sobre el que va representar el franquisme,
alguns personatges i adhesions i l’herència que
havia deixat en la societat manresana. El periodista Josep Maria Pintó hi afirmava que només
havia conegut tres falangistes acèrrims: «Agapito
Mateos, cap de la policia municipal, el Méndez, secretari
de l’institut Lluís de Peguera, i Manuel Pérez Rojas, que
controlava la Tabacalera». Altres falangistes esmentats
eren Fernando Pastor, que segons afirmava Josep
Oliveras, havia estat el responsable de l’expulsió de
Joaquim Amat-Piniella, Mariano Calviño, amic íntim del
general Franco, o Jaume Massana Naudi, tinent d’alcalde
en diversos consistoris i un dels primers oficials que van
entrar a Manresa amb l’exèrcit franquista.

Altres persones esmentades eren el catedràtic Fernando
Hurtado, el director de Ràdio Manresa, Josep Mira i el
director del diari Manresa, Juan A. Lozano. Un home clau
era el cap local del Movimiento Pere Carreras i Roca.
També s’hi recollia la pervivència encara de noms de carrers imposats pel règim franquista, com ara la plaça
d’Espanya, els carrers de l’alcalde Montardit, de Lluís
Argemí de Martí, el del capità Cortés i el del bisbe
Perelló. Finalment, alguns d’aquests dirigents franquistes encara vius
–Josep Mira, Pere Carreras o Ferran Hurtado–
opinaven sobre el manteniment del monòlit aixecat l’any 1958 en memòria
dels caiguts pel bàndol
franquista a la plaça de la
Reforma, conegut com el
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supositori i Josep Balet es mostrava contundent en la
defensa de la seva existència.
Fàbrica Nova i Regió7
En un reportatge de Jordi Pons es constatava la situació
precària de la Fàbrica Nova, que havia passat de tenir
1.214 treballadors l’any 1979 als 300 d’aquell any, que
es debatien entre el tancament i l’intent de trobar-hi
viabilitat. D’altra banda, la persona entrevistada a fons
per Jordi Sardans era el periodista Gonçal Mazcuñán,
llavors director del diari Regió7, que el dia 30 de desembre celebrava els deu anys d’existència.
Vaga general
L’actualitat del mes quedava marcat per la vaga general
del 14 de desembre, que va tenir una forta incidència
en la indústria, el transport, els serveis i el comerç. En
l’àmbit social, també destacava la dimissió de la junta
de l’Agrupació Cultural del Bages, en una assemblea
extraordinària on es volien modificat els règims interns
de les seccions de la Innocentada i l’Esbart.

crònica social
Ignasi Torras i Garcia

Els Amics del Cant Gregorià

U

na tradició
centenària
atribueix al
papa sant
Gregori I,
dit el Gran (Roma,
540-604), d’haver organitzat definitivament el tresor de
melodies litúrgiques
antigues confiades a
l’Església romana. Durant el seu pontificat,
Lleó XIII i Pius X van
propiciar-ne l’ús, amb
l’establiment de normes. L’Escola de Solesmes va ser capdavantera en l’estudi i
ordinació del cant
gregorià amb André
Mocquereau. Així mateix, a l’Abadia de Montserrat, Gregori
M. Suñol es va dedicar a estudiar-lo, va ampliar-ne els
coneixements a Solesmes, amb Dom Mocquereau i J.
Pothier, i va elaborar el mètode complet de cant gregorià,
segons l’Escola de Solesmes. L’any 1952 va publicar-ne la
novena edició.

L’any 1927, arran d’un acte religiós a l’església de la Cova de
Manresa, es va començar a formar el nucli fundacional del
que seria l’associació Amics del Cant Gregorià, encapçalat
pels músics Joan Ferrer i Blai Padró. El 16 de juliol, la formació, ja constituïda però encara sense nom, va fer la seva primera actuació cantant les vespres a l’església del Carme. El
mes d’octubre del mateix any, i ja amb el nom d’Amics del
Cant Gregorià, van prendre part en les noces d’argent de
l’Orfeó Manresà. Durant els anys següents, els Amics del
Cant Gregorià, amb Miquel Blanch com a organista i director, es van consolidar com a grup coral especialitzat en cant
litúrgic. Participaven en als oficis que se celebraven al Carme. Així mateix, l’entitat va adquirir un cert prestigi fora de

Fotografia: Fotògraf Francitorra / Arxiu Josep M. Ballonga

la ciutat gràcies a les diades litúrgico-gregorianistes que van
organitzar a Montserrat, el Miracle, Poblet, entre d’altres.
La guerra civil de 1936 va suposar un obligat parèntesi,
durant el qual van cessar totes les activitats de l’entitat.
Acabada la maltempsada, el grup es va reorganitzar a l’entorn del nucli format per Valentí Torra, Agustí Coll i Pere
Claret, i van emprendre les activitats.
Als anys seixanta, les disposicions del Concili Vaticà II van
introduir el català per potenciar la participació dels fidels en
el culte i va relegar a segon terme el cant gregorià, en tant
que era en llatí.
A la fotografia, els Amics del Cant Gregorià, en la festa de
Santa Cecília de l’any 1953. Hom hi reconeix Valentí Torra, A.
Serra, J. Miravitlles, E. Noguera, Mn. Boqué, P. Claret, A. Coll,
F. Torra, F. Comellas, J.M. Ballonga, J. Masuet, E. Roca, B.
Sanmiquel, Ll. Pujol, A. Merly, i al fons, a l’esquerra, Ignasi
Feu, entre d’altres.
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fanal de cua
Llorenç Capdevila

Tot és possible

Marcar territori

om ja va passar fa dues temporades, el Sant Jordi
del 2014 els lectors de la Catalunya Central (i naturalment, també, els d’arreu) tindrem una cita amb
els nostres narradors. El 2012 va ser el volum De
tot cor, que aplegava trenta-dos relats d’autors
del Bages, del Berguedà, de l’Anoia i del Solsonès; relats
que tractaven el tema de l’amor des de les perspectives
més diverses i, en algun cas, insospitades.

U

C

Òmnium Bages i l’editorial L’Albí tornen a apostar, de cara
a la primavera vinent, pel mateix format: recollir relats d’un bon grapat d’autors de la zona, d’edats que van de la
trentena a la vuitantena llarga, alguns
d’àmplia trajectòria i d’altres de més
aviat desconeguts, amb estils ben
variats. El tema, aquesta vegada, és la llibertat. És un bon tema per a un any
com el 2014, però cal avisar (perquè
ningú no es pensi que ensopegarà amb
quaranta variacions de la mateixa història) que, de la quarantena de relats que
aplegarà el volum Tot és possible, les
narracions que giren al voltant de la llibertat dels pobles són una minoria, i
encara, sovint, en parlen més en sentit
figurat, de forma al·legòrica, que no pas
de manera directa. Ben pocs, de fet, se
centren en el desig de llibertat dels
catalans. N’hi ha que tracten el tema de la llibertat individual, sexual o en relació a algun col·lectiu, com ara les
dones; n’hi ha que especulen sobre els límits que ha de
tenir la llibertat, si és que n’ha de tenir; n’hi ha que reflexionen al voltant del mateix concepte; n’hi ha sobre la llibertat a l’hora d’exercir la creativitat artística; n’hi ha que critiquen les conseqüències de l’excés de llibertat en algunes
etapes de la vida; i n’hi ha que aborden el tema de la llibertat a partir de la seva absència, com a les presons, en un
segrest o a causa de l’addicció a l’alcohol. En un parell de
relats, fins i tot, apareix la famosa estàtua.
El dia 12 de desembre, al Celler Oller del Mas –i maridats,
com no pot ser d’altra manera, amb una copa de vi jove–,
podran sentir-se alguns fragments d’aquests més de quaranta relats. Tothom pot assistir-hi.
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n bon amic m’ha fet arribar un retall del diari Le
Monde corresponent al suplement literari, amb
data del 30 de setembre d’enguany. En dues
pàgines hi podem llegir una àmplia i molt elogiosa crítica, amb motiu de la traducció francesa de Jo confesso de Jaume Cabré, signada per l’escriptor
Laurent Mauvignier, i una entrevista amb l’autor de la
novel·la, feta per Florence Noiville. El llibre, doncs, constitueix un gran èxit de crítica i públic a la nació veïna, tal com
es constata en l’ampli espai que li dedica un dels diaris més
prestigiosos del món.
Però allò que més m’ha cridat l’atenció és
el fet de deixar-hi clar que el llibre ha
estat «traduit du catalan»; i, més encara,
en un dels titulars, en lletra grossa, es
parla de Cabré com d’un «écrivain catalan». Això no vol dir, però, que els nostres
veïns ja tinguin les coses prou clares en el
sentit de qualificar els escriptors de creació per la llengua emprada; ja que, en la
lletra menuda de l’article, ens sobta de
llegir que, a França, són coneguts «els
catalans Vila-Matas i Marsé. Però Jaume
Cabré, també català és sens dubte un
dels menys coneguts».

No cal dir que en el manteniment de la
cerimònia de la confusió hi ha tota una
confraria d’escritores interessats, ves a saber per quines
raons (o potser les sabem massa), a perpetuar l’equívoc. És
per això que considero un acte molt digne de clarificació i
honradesa intel·lectual el de Luis Goytisolo (Barcelona,
1935), escriptor en llengua castellana, quan en haver obtingut aquest mes el Premio Nacional de las Letras 2013 del
Ministerio de Cultura, Educación y Deportes espanyol, ha
declarat que no li agrada que l’anomenin «escriptor català»
sinó més aviat barceloní: «Vaig néixer a Barcelona, però no
he escrit mai ni una ratlla en català, a banda que parlo malament aquesta llengua». Molt bé, tot i que encara ens resta
alguna ombra de sospita de mala consciència quan afegeix
que «l’ofici de narrador no entén de fronteres i és al marge
de les nacionalitats». En efecte, no li calia una obvietat com
aquesta, fins a cert punt relativa, per justificar-se. Ni tampoc
cap mena d’excusa pel fet de dir les coses pel seu nom.

Dani Hernández Massegú

ELCULDELPOU
REVISTA D’OPINIÓ I OPINIÓ

DESEMBRE 2013 - NÚM. 199

Joan Manel Gabarró

Cinc milions per a l’estació de l’oblit
s veu que la venda de bitllets per anar
amb tren d’alta velocitat des de Barcelona
fins a París va molt bé. La connexió ferroviària moderna cap a Europa és un avenç
important i contrasta amb el funcionament de rodalies, el regal enverinat que va
traspassar Madrid al Govern de la
Generalitat que no va ni amb rodes. Al
retards i als problemes a les vies, recentment s’hi ha sumat les vagues i els problemes laborals.
Un altre panorama que contribueix a convertir el transport públic del país en un recurs massa de tercer món i
anacrònic per confiar-hi a l’hora de desplaçar-se amb
garanties per la geografia del país. En conseqüència,
molts —bé, els que encara s’ho poden permetre tot i el
cost dels carburants— continuen optant pel cotxe particular que, malgrat les cues, és més fiable que el tren si
es vol arribar a una hora decent a la feina.

E

La notícia de la inversió d’uns cinc milions d’euros a l’estació de Manresa es mitiga i queda ràpidament colgada
entre el guirigall habitual del funcionament de Renfe. És
clar que, amb aquest pressupost, a Manresa ja podran fer
un edifici supersònic. No costarà gaire rentar la cara de
l’estació de l’oblit permanent tenint en compte que ara fa
pena i no s’hi pot ni fer pipí. De tota manera, ja ens explicareu quin sentit té construir la gran estació si la connexió
amb la capital és tant o més lenta que fa un segle i anar
cap a l’interior del país és endinsar-se a l’Oest americà. No
en va la gent anomena el comboi que va cap a Lleida lo
borriquero ja que els usuaris, històricament, hi han viatjat,
a causa de la lentitud i l’estat dels vagons, en condicions
semblants als caps de bestiar que desembarquen a
cooperatives agrícoles i ramaderes com la de Guissona.
Això sí, potser podrem vendre l’equipament com un nou
pol d’atracció turística fent triangle a la ribera del riu amb
la Seu i la Cova. Tot segui per enaltir l’esperit manresà.
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BUGADA AL POU
Comerç (dia)crític
No serà des d’aquest espai des del que
recomanaré quins han de ser els preceptes per revitalitzar el comerç de la ciutat.
Ara, en tot allò que es diu promoció econòmica, molt em temo que encara cal fer
molta feina. Els meus preceptes, en
aquest cas, es limitaran a fer complir les
regles de l’ortografia en català que, si bé
algú pot considerar accessòries, a d’altres
ens semblen bàsiques per promoure
qualsevol iniciativa en una ciutat normal
d’un país normal. Així, reproduïm aquest
mes un dels expositors urbans fixos de
Manresa Comercial que hi ha instal·lats a
punts com la plaça de Sant Domènec o el
Passeig a l’alçada de l’entrada al Centre
Cultural del Casino. El lema per a l’estació
vol ser encisador: «Dona’t un caprici i gaudeix de la tardor en els nostres establiments». Tampoc no jutjaré la qualitat de
l’eslògan. El que sí que cal subratllar és
que la forma del verb donar en aquest cas
ha de portar un accent diacrític: «dóna»,
per tal que es distingeixi del substantiu
dona (femella, per entendre’ns). Val la
pena tenir cura perquè el rètol en qüestió
és de dimensions considerables i, com
deia, està repetit en diferents punts.

QUINTÍ TORRA CORDONS

Sobrerroca, la històrica propietària de l’establiment s’ha jubilat i ha traspassat el
negoci a les treballadores amb voluntat
de mantenir la clientela i continuar amb
la tradició de familiaritat i cordialitat en el
tracte. Tant és l’afany de l’antiga mestressa per mantenir l’estil que la veïna em
comenta que ja fa dos diumenges que la
troba asseguda a la taula del costat de la
caixa rebent els clients coneguts i asseient-se a les taules per explicar-los que
s’ha retirat, però que la granja ha passat a
les millors mans possibles. La meva informant m’indica que no sap si la tasca obeeix més a una tàctica de fidelització
comercial o a l’enyorança irreprimible de
passar hores i hores al local fent-la petar
amb els clients. En tot cas, tot sigui per al
bé del negoci.

La corbata
del Morros

El jurat també
concursa

Un llarg traspàs
Segons m’informa una veïna comuna
assídua a la granja el Suís del carrer de
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jurat del programa Oh Happy Day, de TV3,
que, segons va comunicar a l’organització, estava abocat de ple en la recta final
del concurs de corals que els telespectadors podran veure aquest desembre.

M’expliquen que en la cerimònia de lliurament dels premis Bages de Cultura
–que enguany van reconèixer la tasca de
Joan Morros– i Lacetània, l’Orfeó Manresà
hi interpreta cada any la cançó guanyadora del guardó atorgat per la Fundació
Orfeó Manresà 2012 de l’any anterior
amb la presència a la sala de plens de l’autor de la composició. Aquesta vegada es
tractava de l’obra Cançó a Mahalta però el
compositor no hi va poder ser perquè
tenia molta feina. El personatge en qüestió era Pedro Pardo Bañeres, membre del

Com us deia, enguany el premi Bages
de Cultura es va lliurar –i molt merescudament– a l’amic Joan Morros, que
després de la glossa del també amic i
membre de la redacció d’aquesta revista Josep Maria Oliva, es va adreçar
emotivament al públic que omplia la
sala. Una de les parts més disteses del
seu parlament va ser la que feia referència a «si duria corbata o no» i com
va demostrar la duia, però a la butxaca.
Doncs, bé, no em puc estar d’ensenyar-

La família Amat,
a la ruta literària

vos una foto de l’any 1983 que prova
que l’ànima del Kursaal sí que n’ha dut
alguna vegada, de corbata. La imatge
és extreta del blog personal
(http://tomba-que-gira.blogspot.com.
es/) de Ramon Fontdevila, excompany
del Joan a Tabola, exregidor i company

d’aquesta casa. La foto correspon al
moment en què els membres de Tabola
–a la foto també hi apareixen Montse
Puig, Albert Solé i Pep Garcia, entre
altres– simulaven un congrés «de
l’Atlàntida». Es veu que totes les corbates eren deixades, és clar!

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE

El dia 30 de novembre, Òmnium va
estrenar la primera ruta literària per
Manresa, creada per l’escriptor Llorenç
Capdevila, col·laborador habitual en
les pàgines de cultura d’aquesta revista, i la trentena de participants va tenir
una sorpresa inesperada. En plena
Plana de l’Om i quan es llegia un text
de Joaquim Amat-Piniella al·legòric a la
farmàcia Esteve va aparèixer el fill de
l’escriptor; Marcel Amat, que resideix a
la Sénia i que juntament amb la seva
esposa feien també una ruta per la ciutat, l’endemà d’haver assistit al trasllat
de les despulles del seu pare al cementiri de Manresa. Una trobada casual
però plena de contingut.

L’HOMENOT DE LA PIPA

Els reflexos del franquisme

E

n ser la darrera barrinada de
l’any, des de la butaca d’en
Voltaire, a fe de Déu que us ben
prometo que en tenia pensada
una altra, però les malifetes del

nostre partit de govern estatal, un partit
d’ordre, al qual agrada el pensament únic,
amb un ADN i una conducta que expressen els efectes secundaris de mamar del
franquisme, m’han fet canviar de tema.
Mentre per aquests vorals estem pendents del debat identitari i sobiranista,
des de l’estat ens tornen a preparar
una colonoscòpia legal: el
«Proyecto de Ley Orgánica por la
que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal».
Un projecte que és un retorn
al passat, sense cap necessitat de màquina del
temps. Amb la capacitat
de legislar a la mà, ens
volem fer passar gat
per llebre; amb l’excusa
que
el
tribunal
d’Estrasburg obliga a
aplicar les lleis tal
com les tenim publicades (complir la llei)
i amb la barreja

mediàtica de posar al mateix sac penats
per motius diversos, ens preparen per
acceptar com a justes mesures tals com:
«la presó permanent revisable». La condemna quasi perpètua emparada en una
avaluació psiquiàtrica d’aquelles persones en les quals es preveu una alta probabilitat de cometre en el futur delictes d’especial gravetat. Com si els psiquiatres tinguessin una bola de vidre per endevinar
el futur .
Psiquiatritzar la societat! Quin perill. Per
cert, el condemnat pel crim de les noies
d’Alcàsser, en sortir lliure, porta en la seva
jaqueta best wishes; es clar que amb el
nivell d’anglès que hi ha ni s’han assabentat del que vol dir la frase! Podria ser que
ni el mateix condemnat ho sàpiga. Les
conductes alterades i del mal no tenen
per què tenir una explicació psiquiàtrica,
ni ser modificables.
Els perills d’una legislació deficient i d’un
altre desgavell: la llei de seguretat ciutadana. Bones festes i pensem que algun psiquiatre com el difunt López Ibor buscava
desviacions a «los rojos y separatistas».
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

Cagada pastoret

E

l caganer és una figura simpàtica que no pot faltar en cap
pessebre nadalenc. Des del
primer pastoret caganer
ençà, aquesta figura ha pres
formes i identitats variadíssimes. En
aquests darrers anys han prodigat els
polítics i els futbolistes, però al mercat
de Santa Llúcia també hi trobareu el
Tintín, Gandhi, Einstein, els castellers i,
aquest any, com a novetats, el Papa i la
Moreneta. Això darrer no ha agradat
gens a l'associació E-Cristians, que ja ha
anunciat que interposarà una querella
contra l'empresa Caganers.com de
Torroella de Montgrí. Consideren que
atempta contra el més elemental respecte a les creences religioses. També
la Conferència Episcopal Tarraconense
ha emès una nota oficial en què lamenta la utilització de la imatge de la verge
com un element grotesc, que fereix la
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sensibilitat de les persones «religioses i
educades». Finalment, el prior de
Montserrat hi ha afegit la cirereta en
afirmar que «la figura del caganer és
una derivació del mal gust».
De bon gust, en canvi, deu ser tota la
imatgeria relativa als martirologis i
altres monstruositats que envaeixen
bona part de l'art religiós. Només cal fer
una ullada a algunes pintures murals,
capitells i gàrgoles d'esglésies, on
veiem sant Llorenç rostint-se a la graella, Santa Llúcia oferint en safata els propis ulls, el cap decapitat i emplatat de
Sant Joan Baptista... Els que consideren
ofensiva la imatge d’una persona fent
allò que tots els humans fem des del
néixer, no troben gens ofensiu que a
una noia de tretze anys, anomenada
Eulàlia i patrona de Barcelona, se la
representi essent assotada, amb la carn

esqueixada amb ganxos, damunt un llit
de brases, amb els pits tallats, ruixada
amb plom fos i, després d’haver-li fregat
les nafres amb pedra tosca, se l’entafori
dins una bóta plena de vidres, se la faci
rodolar pendent avall, se l’aboqui dins
un pou de calç, se la cremi i se la crucifiqui, no sense abans haver-la cobert de
puces perquè la piquin ben picada.

QUI NO CONEIX...

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Eva Cortès

LO GAITER
DEL CALDERS
El senyor Wert, prepotent,
ens ha dit mig somrient
que la Llei d’Ensenyament
ja té a punt pel curs vinent,
per poder espanyolitzar
els infants d’aquest país
que saben poc castellà,
segons diuen a Madrís.
Molt em temo, ja ho veureu,
que la gent de l’Ateneu,
si no se’n vol anar a peu
del lloc que ocupa, el seu feu,
uns quants mossos amb garrots,
amb total legalitat
els tocaran els pebrots
i aquest conte haurà acabat.
A no ser que en Bacardit,
que és un regidor eixerit
i té un pla molt ben ordit,
ens desfaci aquest bullit.
Es tracta de permutar
un terreny municipal
on es pugui edificar,
per aquest rònec casal.

Q

ue no la coneixeu? I tant!
Alumna de les Dominiques i
el Peguera. Capgirell de
Xàldiga d’aquells primers
anys i, ara mateix, mare d’una
diablona –i una altra quan faci
els anys! Però sobretot, l’Eva és «aquella
noia dels marcs». Amb taller al carrer del
Peix i botiga a la plaça Major. Enlloc estava escrit, però ha resultat ser així, perquè
la vida és també atzar. De primer va ser el
seu pare delineant, que va canviar els
plànols i motllos de la foneria Ubach per
un taller d’emmarcació, obeint la seva
flaca per la pintura i aconsellat per amics
artistes. Tot just un taller excèntric, a
redós del convent de Santa Clara! En acabat, una mort sobtada, imprevisible,
massa aviat. I tota la família que es posa a
emmarcar i a emmarcar perquè, a vegades, per molt que costi, s’ha de continuar
anant endavant. L’Eva tenia divuit anys i

aquest relleu fou encara al carrer del Peix,
sobre la balsera del Cardener. Aprèn l’ofici, es fa gran i al cap del temps fins repensa l’empresa familiar. I ara fa dotze anys,
amb el suport decidit de la sogra que es
jubilava i l’habilitat del marit, esdevé una
botiga preciosa al cap del Pòpul, E-marcs,
relleu natural d’aquelles «Modas Servitja»... En acabat, l’Eva encara ha estudiat
–no ho sabíeu?– empresarials. Poca
broma! Perquè no n’hi ha prou amb el
coratge o l’ofici, a vegades va bé el títol.
Això i la tossuderia, i aquest desig de ser
present al barri vell i anar –hi triga vuit
minuts per la passera de les Escodines!–
de la botiga al taller i del taller a la botiga.
És clar que, si fos a triar, demanaria canvis
en la normativa d’accés a la Plaça Major,
abans que el comerç encara avui resistent
no es doblegui i acabi per abaixar les persianes al barri històric. Se l’estima i el vol
viu: ben bé un marc... incomparable.

Al carrer d’en Guimerà,
on fa de bon passejar
enmig del paisatge urbà
gràcies a la llum que hi ha,
més d’un botiguer agarrat
no vol pagar el preu que val
tenir el carrer il·luminat
aquests dies de Nadal.
Amb tota la dignitat,
ha tornat a la ciutat
que tant havia estimat,
un senyor molt ben plantat.
Ell i la seva costella.
Es diu Joaquim Amat,
i de segon, Piniella.
Quina gran lliçó ens ha dat!
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EPITAFI

ELCULDELPOU

MOSSÈN GUDIOL

Aida Cantero

Prou shopping!

M

ai prou ben ponderats germans i germanes, el mateix divendres que començava
el Gran Recapte promogut pel Banc dels
Aliments (la caritat cristiana que no falti,
per l’amor de Déu!) alguns comerciants
havien proposat instaurar a Manresa el black Friday, que
celebren els americans després del conegut Thanksgiving Day (dia d’acció de gràcies). Tot plegat com si la
plaça de sant Domènec fos Times Square i el carrer d’Àngel Guimerà la cinquena avinguda novaiorquesa. Que
Déu em perdoni, què ens està passant? La revitalització
del comerç ha de passar, necessàriament, per l’adopció
pel broc gros de tradicions foranes a cor què vols. No n’hi
ha prou amb el Pare Noel i el Halloween que ara hem
d’inventar-nos més noms estranys coses per dir que
obrim el diumenge? Cenyim-nos a les tradicions i busquem altres solucions, per Déu. Tot i el desinflament
comercial, Nostre Senyor sap que la fira de Sant Andreu
està ben consolidada a la ciutat i que és una bona ocasió
per obrir la persiana i anar fent bullir l’olla de cara al balafiament nadalenc. No cal instaurar, com s’ha fet, un shopping day amb lletres ben llampants i demodé amb l’objectiu d’alterar la tradició històrica de fires i mercats.
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Com bé sap l’Altíssim, vivim una època de contrastos.
Mentre uns volen vendre moda de prêt-à-porter (continuem amb els préstecs lingüístics) d’altres fan mans i mànigues per vestir-se i menjar un plat calent. A fe de Déu que el
capitalisme salvatge s’imposa i sembla que l’única sortida
de la crisi és gastar i gastar per evitar que l’hàmster que fa
girar la roda dins de la gàbia no pari de donar voltes i més
voltes. I al botiguer, tot sigui dit, li costa poc importar qualsevol iniciativa forana per treure’n el màxim rendiment. Per
tant, després de la shopping night i el shopping day ja no
m’estranyarà gens que promoguin la shopping afternoon
(dedicada als jubilats), la shopping morning (enfocada, per
exemple, als aturats) i el shopping weekend que podria consistir en una gimcana per totes les botigues en què caldria
demanar el preu de dos articles i prometre que ja es passarà quan comencin les rebaixes. No sé pas si aquestes idees
o les que ja s’han implantat incentiven o no el consum.
L’únic que sé és que, com en el dia a dia a la parròquia amb
els fidels, la llum de l’Altissim pot ser molt potent i diàfana
–com la dels aparadors i les llums nadalenques–, però si no
hi ha fe –i quartos!– i altres necessitats vitals fan forat, el responsori espiritual –com el del consumisme desenfrenat–
esdevé tan sols una anècdota.

[ 450 € en cupons
de descompte ]

Nòmina multiEstrella
Al teu costat,
en el dia a dia
A ”la Caixa” et volem fer una mica
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teva família.
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