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MÉS INFORMACIÓ I PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES:

Fundació Universitària del Bages
Avinguda Universitària, 4-6
08242 Manresa
T. 93 877 41 79
www.umanresa.cat/premi-sequia
festesdelallum@umanresa.cat

El PREMI SÈQUIA als hereus de 
l’esperit dels manresans del segle XIV 
vol reconèixer persones i institucions 
vinculades a la Ciutat que destaquin 
per la seva actitud compromesa amb 
el benestar col·lectiu i per la seva 
capacitat per sobreposar-se davant 
de l’adversitat. En definitiva, que 
visquin i hagin fet propi l’esperit que va 
permetre la construcció de la Sèquia.

Sense ser un requisit indispensable 
es valoraran de manera especial 
les candidatures que contribueixin 
a posar de relleu el treball i les 
actituds de persones o institucions 
que actuen des de l’anonimat i/o són 
poc conegudes.
El premi té dues categories:

• PREMI SÈQUIA a persones físiques
• PREMI SÈQUIA a institucions, 

col·lectius, empreses o grups

Les associacions, institucions 
i empreses manresanes poden 
presentar candidatures al premi, 
tant en la modalitat individual com 
col·lectiva, abans del 31 de desembre 
de 2016.

AVUI, COM AL SEGLE XIV, 
L’ACTITUD MARCA 
LA DIFERÈNCIA

PREMI SÈQUIA
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entre no arriba el nou país, 
seria convenient començar a 
repensar-ne la política cultural. 
Si el procés de crisi ha destruït 
indústria a cor què vols i, de re-
truc, milers de llocs de treball, 
en el camp de les arts, on els 
pressupostos autàrquics han 

passat el ribot fins a deixar-los en una fullola de gruix 
microscòpic, la capacitat creativa ha quedat sota mí-
nims. La supervivència era i continua sent difícil en les 
arts escèniques, tant o més que, entre altres, les plàsti-
ques o la cinematografia. I més, si no hi ha cap suport 
públic o institucional directe o indirecte que garanteixi 
la viabilitat dels projectes, les programacions estables, 
les exposicions i els festivals. La solució no és cap altra 
que construir estructures d’estat sòlides en les quals la 
iniciativa privada també pugui confiar i rebre’n cer-
tes contrapartides. Un primer pas seria treure la llei 
de mecenatge del calaix i aprofitar, tant com es 
pugui, tots aquells recursos destinats a fomen-
tar la cultura. En el rerefons, sempre hi haurà 
el debat de les prioritats pressupostàries i el 
model de país. La sanitat i l’educació, primer. 
L’impuls econòmic després. I l’industrial! 
Però, i la cultura? Consolidar la identitat 
del país –amb el fervent esperit republi-
cà–, dotar d’eines de reflexió la població 
i convertir Catalunya en un bressol de 
creativitat, sempre es minimitza. 

La indústria cultural es menysté per 
sistema, de la mateixa manera que es 
bandegen els avantatges d’una soci-
etat cultivada. Culturitzar no és mai 
prioritari, ni que sigui amb iniciatives 
a llarg termini que no comportin una 
despesa excessiva o tinguin garantit un 
retorn beneficiós per a la ciutadania. No 
és com insuflar aire a la banca o donar 
subvencions a sectors estratègics com 
el de l’automòbil, en els quals grans em-
preses són motores –mai tan ben dit– de 
tota una òrbita de petits i mitjans negocis 
que s’hi relacionen, hi presten algun servei, 
innoven i treballen conjuntament, o ajuden 

a impulsar algun àmbit en concret. Si no hi ha aquest 
entramat, un sector pròpiament dit, és molt difícil par-
lar d’una indústria cultural amb la potència per gene-
rar llocs de treball, projectes a llarg termini i activitats 
de promoció i exhibició amb la repercussió necessària 
per generar beneficis. Sí, beneficis. Un guany que pu-
gui revertir en el suport a d’altres propostes i creaci-
ons futures. Aquest mes veiem com viure fent d’actor 
o actriu és una autèntica odissea. O, almenys, fer-ho 
sense la sensació de viatjar en una muntanya russa. 
L’intèrpret és un pluriempleat crònic sempre pendent 
de la viabilitat d’uns projectes que no apareixen en 
una eterna escena inacabada.

Escena inacabada

M
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Debat sobre ‘Maneres 
de viure la vellesa’, al Casino
Dins del cicle Temes del Pou, la revista El Pou de la galli-
na va organitzar la taula rodona: Maneres de viure la ve-
llesa, el dia 2 de novembre, a la Sala d’actes del Centre 
Cultural del Casino. El debat, que va tenir moments de 
molta emotivitat, va ser moderat per la jove periodista 
Laura Serrat i va comptar amb la presència de Joan Cals, 
membre del Consell de la Gent Gran, Pepita Subirana, 
fundadora de la residència Sagrada Família i resident, i 
Xavier Valls, professor de Filosofia.

Calendari del Pou 2017
Un any més, amb aquesta revista de desembre troba-
reu encartat el Calendari del Pou per a l’any vinent, 
dissenyat per Blau Estudi d’Art, amb il·lustracions d’Èlia 
Gàmiz, Laura Estrada, Maria Assumpció Piquer i Maria 
Picassó. Els lectors i subscriptors que en vulguin més 
exemplars poden adreçar-se a la redacció de la revista.
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l’opinió del lector

Manifestació 
modèlica
Moltes vegades critiquem la manera 
de fer o d’actuar, però poques són les 
que podem alabar... Doncs ara crec 
que en tinc una i més. La manifestació 
del dia 13 de novembre a Montjuïc. 
80.000 persones allà atapeïdes, però 
amb un comportament exemplar. 
Com sempre. Això m’emociona, com 
cada Onze de setembre.

Crec que s’ha de posar en majúscules, 
El poble català, discret, educat, pa-
cient. No sabem on arribarem, però 
avancem ben segur, amb el nostre bon 
fer. Ah... i també cal remarcar que des-
prés d’acabada la manifestació, no es 
va trobar ni un paper ni cap brutícia.

Francesca Garcia

Gastronomia 
manresana
Fa poc que s’han celebrat a la nostra 
ciutat les primeres Jornades Gastronò-
miques del Camí Ignasià, subtitulades 
com a Fira Gastronòmica del Geoparc. 
Aquesta iniciativa s’emmarca, òbvia-
ment, dins del projecte Manresa 2022, 
una proposta per posicionar Manresa 
a nivell internacional amb motiu de la 
commemoració de l’estada que, cinc 
segles enrere, va fer sant Ignasi a casa 
nostra. No cal dir que és una aposta 
interessant, lligar cuina amb cultura 
i turisme, perquè arreu en són un tot 
indestriable. I és original fer una re-
cerca i una recreació d’allò que hom 
sap –o s’intueix– que es menjava per 
aquestes terres a mitjan segle XVI. Les 
jornades van consistir en la presenta-
ció d’uns plats d’inspiració historicista 
com un brou d’herbes, vi bullit i dol-
ços del pelegrí. Com també un tast de 
vins de la ruta ignasiana, o sigui, del 
País Basc, Navarra, la Rioja, Aragó i, na-
turalment, els nostrats. A banda d’un 
showcooking i una fira dels productes 
agroalimentaris de l’àmbit geogràfic 
del Geoparc.

Tot molt bé, naturalment. Però per-
meteu-me que tingui els meus dubtes 
sobre la continuïtat. Hi ha hagut abans 
propostes similars a fi de dotar-nos 
d’uns productes i uns plats propis o 
típics. Recordo vagament un congrés 
de la cuina de secà, uns sopars de mes-
tres cuiners (i cuineres), unes jornades 
a l’entorn del cuiner Ignasi Domènech, 
etc. A banda d’algunes propostes de 
mercats diversos, com el que hi va 
haver un cert temps a la plaça Major. 
Però al final no en queda gran cosa. 
Llevat del món dels vins (i no és pas 
poc, és clar!) no podem presumir de 
tenir i oferir menges típiques i de tast 
indispensable per als nostres visitants. 
Ja sé que hem estat situats dins d’un 
context de crisi econòmica que no ha 
permès consolidar grans esdeveni-
ments. Però potser es tractaria de fer 
una cosa més senzilla i eficaç: per una 
banda que el Gremi de Restauradors 
hi cregui i col·loqui d’una vegada per 
totes als seus menús habituals aquests 
plats i, de l’altra –com ja comença a 
passar amb els vins– que els autòctons 
ho féssim saber arreu quan es presenti 
l’ocasió. Prou hi ha fires arrelades arreu 
de Catalunya (precisament el mateix 
cap de setmana es celebrava la Fira de 
la Ratafia de Santa Coloma de Farners, 
amb qui estem enllaçats per l’eix trans-
versal) que es van fent any rere any 
amb gran èxit. Per què aquí no reei-
xim? Trencarem d’una vegada aquesta 
dinàmica? D’actius en tenim; ara falta 
convicció!

Antoni Daura 
(article publicat a www.elpou.cat)
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de mes a mes
El SIAD celebra els vint anys
4 de novembre. El Servei d’Informació i Atenció a la 
Dona Montserrat Roig celebra el vintè aniversari amb 
un acte a l’auditori de la Plana de l’Om, per retre home-
natge a les persones que l’han fet possible.

Nit del Bages 
per la República Catalana
4 de novembre. El sisè sopar cívic d’afirmació nacional, 
reconvertit en Nit del Bages per la República Catalana 
i organitzat per l’AMI, l’ANC, el CCN i Òmnium, aplega 
250 participants a la Fàbrica de Sant Benet de Bages, 
amb  parlaments del periodista Vicent Sanchis, la vice-
presidenta d’Òmnium Marina Llansana i el conseller de 
Salut, Toni Comín.

Moren Pere Garcia, Josep 
Muncunill i Gerard Terra
4 de novembre. El publicista i comunicador Pere Gar-
cia mor als 71 anys, a causa d’un atac de cor, mentre 
feia una caminada pel bosc osonenc de la Grevolosa. 
El dia 12, mor als 88 anys el col·leccionista i promotor 
cultural Josep Muncunill. Quinze dies més tard, mor en 
un accident al Pertús el jove Gerard Terra, de 32 anys.

Cal Jorba reviu a Memoria.cat
8 de novembre. Joaquim Aloy i Joan Maria Serra, 
acompanyats per Ricard Jorba i Ignasi Bosch Jorba, 
representants de la família, presenten a l’auditori de la 
Plana de l’Om la nova pàgina web sobre els magatzems 
Jorba, amb 2.500 fotografies provinents sobretot de 
l’Arxiu Lluís C. Jorba Gomis. 

Primeres jornades 
de cuina ignasiana
12 de novembre. La Fira Gastronòmica del Geoparc i 
un tast de vins a la plaça de Sant Domènec donen pas 
l’endemà a les Jornades Gastronòmiques del Camí de 
Sant Ignasi, que ofereixen el dolç, el brou, el vi i la cer-
vesa del pelegrí, i plats típics del Camí Ignasià.

L’escola Valldaura 
vol un edifici definitiu
17 de novembre. Les famílies de l’escola Valldaura 
expressen el seu malestar al ple municipal perquè 

no hi ha cap previsió per a la construcció de l’edifici 
definitiu del centre i pel fet que ni tan sols hi hagi ter-
renys previstos.

Setmana 
dels Drets dels Infants
18 de novembre. Més de 700 alumnes de quart de 
primària de 17 escoles interpreten una coreografia de 
la cançó Et porto al cor, de Gossos, en el marc de la VI 
Setmana dels Drets dels Infants.

La PAH es manifesta 
contra Endesa
22 de novembre. El membre de la PAHC Bernat Sori-
nas és detingut després d’una acció de la plataforma 
contra la pobresa energètica davant del Punt de Servei 
Gol, d’Endesa, a l’avinguda dels Dolors. Un centenar de 
persones es concentra davant de la comissaria fins que 
l’activista és posat en llibertat.

El bisbat, contra la cessió 
del convent de les caputxines
23 de novembre. El bisbe de Vic, nomenat comissari 
pontifici per la Santa Seu, acusa la Fundació Sociosa-
nitària de Manresa de no haver gestionat bé la cessió 
del convent de les caputxines perquè no s’ajusta al Dret 
Canònic i ordena que la FSSM deixi el convent.

La ciutat homenatja 
Andreu Vivó
4 de novembre. El Kursaal acull la gala d’home-
natge al gimnasta olímpic Andreu Vivó i Tomàs, 
que va morir el 31 de desembre de 2012 a l’edat 
de 34 anys. Prèviament, s’havia descobert la placa 
a la Sala de Gimnàstica del Complex Vell Congost 
amb el nom de l’atleta manresà.

Foto:  Ajt. Manresa
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Actes contra 
la violència de gènere 
25 de novembre. En el marc del Dia contra la Violèn-
cia de Gènere, es fa un emotiu acte a la plaça Major, 
amb la lectura dels manifestos commemoratius, una 
actuació musical del Taller de cançons de tots els 
temps i una acció artística a càrrec d’alumnes de l’ins-
titut Lluis de Peguera.

Gossos presenta ‘Zenit’
25 de novembre. El quintet manresà Gossos presenta 
en una sala Stroika plena el seu tretzè treball discogrà-
fic, Zenit, que simbolitza la culminació de totes les eta-
pes en un sol disc, amb catorze cançons que expliquen 
el punt més alt de les seves vides com a artistes.

Sant Domènec 
estrena pista de gel
26 de novembre. Sota el nom de Nadalant, es posa en 
marxa l’eix central de la campanya comercial, que és la 
instal·lació d’una pista de gel de grans dimensions a la 
plaça de Sant Domènec fins al 15 de gener.

Es lliuren els premis 
Lacetània i Bages de Cultura
25 de novembre. El Saló de Sessions de l’Ajun-
tament acull el lliurament dels premis Lacetània 
2016 i del 34è Premi Bages de Cultura, que s’ator-
ga al músic sallentí Jordi Fàbregas. En el mateix 
acte es lliuren els premis Lacetània a Glòria Ballús 
(premi Antoni Esteve), Mireia Vila (premi Pare Ig-
nasi Puig i Simon), Josep Maria Casas (premi Re-
gió7), Miquel Àngel Pérez (premi Revista Dovella 
Treballs de Recerca) i Grup Il·lúria (premi Sibelius). 

Foto:  Jordi Alavedra

Una de freda...

...I una de calenta

Ni bàsquet ni futbol
Un any més l’equip més representatiu de l’esport a 
casa nostra, el Bàsquet Manresa SAE (ICL Manresa), 
torna a fer una temporada deplorable. I és que no 
s’ha encertat en els fixatges i l’equip és incapaç de 
sortir del pou. Es repeteix massa sovint que no hi ha 
diners per fer una plantilla millor, però en altres dè-
cades i amb altres responsables, amb uns pressu-
postos encara més petits, s’havien constituït planti-
lles de garantia i fins i tot, a vegades, de qualitat. No 
s’hi val a donar sempre les mateixes excuses, quan 
la realitat és que els directius i els tècnics fa anys 
que saben que la nau fa aigües per totes bandes. Ja 
seria hora que es posessin les piles o n’assumissin 
les conseqüències. Pel que fa al Centre d’Esports 
Manresa, les expectatives del president de pujar de 
categoria fins a deixar el club en un lloc digne dins 
de l’esport català s’allunyen un altre cop de mane-
ra pràcticament definitiva ja que el seu pas dins la 
Primera Catalana és fins ara lamentable, amb uns 
partits jugats a casa de forma tan penosa que fan 
dimitir fins i tot els quatre fidels seguidors. Veurem 
si amb el canvi d’entrenador es redreça el rumb. 

Programació del Kursaal
Els responsables d’El Galliner, que des dels inicis 
van aconseguir amb la seva programació que el 
públic manresà assisteixi d’una manera habitual als 
espectacles teatrals proposats, han decidit incloure 
en la nova temporada una obra del barceloní Josep 
Maria Benet i Jornet, prolífic dramaturg i guionista 
de televisió, que des de l’any passat està afectat per 
la malaltia d’Alzheimer. Les seves primeres obres 
teatrals van ser premiades de ben jovenet: el 1963, 
Una vella coneguda olor, va ser premi Josep Maria 
de Sagarra i el 1972, Berenàveu a les fosques va ser 
premi Ciutat de Sabadell. La programació del nou 
any s’estrenarà el 13 de gener amb l’obra Escape 
Show, on els espectadors s’hauran d’espavilar per 
fugir del room escape. Un mes després, 4 de febrer, 
i com a homenatge a Benet es presentarà La desa-
parició de Wendy, dirigida per Oriol Broggi. Benet 
i Jornet compta amb nombrosos premis teatrals i 
nacionals, però el que més valora és el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes, concedit el 2013.
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resa. Va ser aleshores que vaig conèixer l’Escola Oficial 
d’Idiomes, lloc on treballo actualment com a professora 
d’alemany, una feina que m’encanta. Per a mi és un privi-
legi poder ensenyar l’alemany a gent de totes les edats 
amb ganes d’aprendre idiomes. He tornat diverses ve-
gades a Àustria. Intentem anar-hi un parell de cops l’any. 
Tinc dos fills i vull que coneguin la família que tenen allà, 
i els costums i tradicions del país. A casa els acostumo a 
parlar en alemany. Em considero una persona inquieta, 
amb ganes d’aprendre coses noves, no només relacio-
nades amb la meva professió. M’encanta fer manualitats, 
cuinar, llegir, anar al gimnàs... Amb el temps, he après 
que s’han de prendre algunes decisions arriscades a la 
vida. Un cop vaig optar per marxar del meu país, vaig 
aprendre a valorar molt més tot allò que comportava 
viure a Àustria: les muntanyes, el paisatge nevat, el co-
lor verd... Tot això lligat al fet que, des de petita, m’ha 
apassionat esquiar. Marxar d’una país i començar la vida 
de zero no és tan fàcil com pot semblar; requereix un 
gran esforç. És una decisió que no s’ha de prendre a la 
lleugera. Ho vaig fer quan era ben jove, en un moment 
favorable, i és una decisió de la qual no em penedeixo! 

m dic Úrsula Sperrer i vaig néixer a Kirch-
dorf an der Krems, un poble austríac 
d’uns 5.000 habitants. Recordo que quan 
era petita podia anar sola a tot arreu; 
amb tan sols deu anys feia una petita 
prova per treure’m el carnet de bici per 
poder-me desplaçar sola allà on calia. 
Una altra circumstància que em va ajudar 

a créixer com a persona va ser anar sovint a casa dels 
avis; em van ajudar molt a aprendre alguns valors, com 
el de la responsabilitat i complir amb les obligacions. 
Els ajudava a la granja i aprenia d’ells a dur a terme tas-
ques que n’eren pròpies, tant els caps de setmana com 
els estius. En aquell moment cursava els estudis de pri-
mària i secundària al mateix poble. A Àustria, el sistema 
escolar va diferent en comparació a Catalunya; el que 
aquí s’anomena selectivitat allà es diu Matura, que jo 
vaig fer en un escola superior a Linz, una ciutat a uns 
50 quilòmetres d’on vaig néixer. Un cop a la universitat, 
em vaig decantar per estudiar llengües germàniques i 
hispàniques a Graz.

La meva arribada a Catalunya va ser l’any 1992 i a Man-
resa l’any 2000. No va ser pas una decisió premeditada; 
volia veure món, marxar, i vaig tenir la sort que els pares 
em van facilitar fer aquest pas. Quan vaig arribar a Bar-
celona la primer vegada vaig exercir d’au-pair durant 
una temporada. Vaig viure amb una família americana 
i recordo que l’experiència em va agradar molt. Una de 
les coses que més em va cridar l’atenció és que la gent 
parla dos idiomes i és un fet que no es valora prou. El 
fet de ser bilingüe des de petit t’enriqueix molt. Perso-
nalment m’apassionen els idiomes i sempre he tingut 
curiositat per aprendre’n de nous. També em va cridar 
molt l’atenció el fet que a Catalunya el dia és molt llarg i 
es dóna molta importància al dinar. A Àustria, el món no 
es para per fer els àpats i la jornada laboral acaba abans. 
Els supermercats i les botigues acostumen a tancar a les 
sis de la tarda. Allà es dóna més valor al fet d’estar a casa, 
fet molt probablement relacionat amb el clima.

Com vaig venir a parar a Manresa? Aquesta circumstàn-
cia va lligada a la meva parella, ja que ell treballa a Moià. 
El fet que fos un poble tan petit, a mi no em feia massa 
el pes, i així va ser com vam decidir traslladar-nos a Man-

E
«Aquí la gent parla dos idiomes 
i és un fet que no es valora prou»

Ursula Sperrer. Àustria

Laura Coletas

«A Catalunya el dia 

és molt llarg i es dóna 

molta importància al dinar»
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vides separades

Passar-s’ho bé de franc
a un parell de mesos El Periódico explicava que 
s’havia estès entre la canalla un joc al qual es 
jugava amb una ampolla d’aigua mig plena i 
consistia a llançar-la a l’aire i fer que caigués 
dreta. Vet aquí tota la història. El cas és que 

aquesta rucada feia furor i s’havia convertit en un au-
tèntic fenomen. El fet de no ser pare ni tenir un contacte 
directe amb el món escolar em servia a mi mateix per 
justificar la meva ignorància absoluta sobre aquella 
moda que, segons semblava, s’havia estès com una taca 
d’oli, però també em feia estrany no haver vist cap nano 
dedicant-se a fer aquells jocs malabars. Fins que un dia, 
al replà d’entrada del supermercat, em vaig trobar amb 
uns noiets plenament concentrats a fer volar una am-
polla esperant que caigués mantenint l’equilibri. Al cap 
d’uns quants dies, anant pel carrer, un altre nen s’entu-
siasmava llançant una ampolla a la vorera, i més tard ho 
vaig tornar a veure en algun altre lloc. Me’n feia creus. 

Algunes setmanes després em vaig trobar amb una 
amiga meva que és mestra i em va corroborar tot el que 
deia el diari. Al seu col·legi la febre és tan gran que han 
hagut de prohibir entrar amb les ampolles d’aigua a 
classe. Coincideixo amb l’alegria amb què havien rebut 
aquest fenomen els experts que sortien entrevistats al 
diari: la seva celebració pel triomf «d’una rutina simple, 
accessible i aliena a la dictadura tecnològica». Un feno-
men però al qual preveien un temps limitat de durada, 
igual, suposo, com la que va tenir als meus anys juvenils 
la dèria del io-io o d’altres jocs posteriors, moltes vega-
des recuperats d’èpoques passades, que de cop i volta 
tornen i triomfen com si fos una cosa mai vista. Diu un 
altre amic meu, mestre també, que no s’ha inventat mai 
cap joguina com la pilota: deixeu-ne una a la vista i no 
hi haurà nen, ni jove ni gran, que resisteixi la temptació 
de fer-la botar, de donar-hi una puntada o de jugar amb 
qui tingui a prop. Però el sistema continua alimentant 
la necessitat de jocs sofisticats i caríssims que fan anar 
de corcoll els pares, mentre creen frustració als nens i 
nenes que no els poden haver. Quina merda de soci-
etat. I com m’agradaria que aquest any els Reis només 
anessin carregats d’ampolles i pilotes per a tots, i que 
tots es divertissin.

El botifler Boadella
lbert Boadella ha estat notícia el 2016 ar-
ran d’una crítica ferotge a Víctor Álvaro, de 
l’Almeria Teatre de Barcelona, que va fer un 
espectacle semblant al seu Ubú, però canvi-
ant de personatges, ja que l’Ubú tradicional 

–Jordi Pujol– passava a ser Ubúadella.  Es va crear una 
nova polèmica, després que renegués definitivament 
de Catalunya el setembre del 2007, quan publica el seu 
assaig de memòries Adiós Cataluña. Crónicas de amor y 
de guerra, amb el qual guanya el premi Espasa d’Assaig. 
A Madrid, el potencien, encara que no els agrada per-
què no l’entenen: el 2012, deixa  la direcció dels Joglars 
en mans de Ramon Fontseré i li atorguen el premi al per-
sonatge de l’any, Alfonso Usía. De jove, estava a favor de 
l’esquerra catalana antifranquista. Després es torna vis-
ceralment antipujolista, ja que  es va sentir molt dolgut 
amb Jordi Pujol quan va anar a la presó,  en no voler-ne 
saber  res. En canvi Josep Tarradellas si que va escoltar 
les seves demandes. Radicalment contrari al nacionalis-
me català, durant uns anys festeja amb els socialistes i 
posteriorment, promou la plataforma cívica Ciutadans 
de Catalunya i fins i tot dóna suport a Madrid al partit de 
Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia. Res no justifi-
ca el seu menyspreu a Catalunya i la majoria de catalans 
estan en desacord amb les seves noves opinions.

El teatre dels Joglars va ser clau en la Transició per la força 
del gest i la contundència de les seves propostes, amb un 
Albert Boadella que va viure, segurament, els seus millors 
anys com a creador i com a professional del teatre: era 
un gran escenògraf i escrivia de meravella. Els Joglars van 
néixer arran del mim argentí, Italo Ricardi, que van venir a 
fer un curset a Barcelona, on es van apuntar Anton Font, 
Carlota Soldevila i Albert Boadella, que en va ser l’alum-
ne més destacat. Se’ls ajunta Griselda Barceló. Amb La 
torna, que van representar a la Sala Ciutat de Manresa, 
un militar els va denunciar.  Boadella i els seus companys 
van acabar a la presó. Ell s’escapa d’una manera rocam-
bolesca: passa per malalt i el porten a l’Hospital Clínic, on 
alguns col·legues deixen una revista porno als guàrdies 
que el vigilen. Mentrestant, una infermera li porta roba, 
es disfressa d’infermer i fuig. Es refugia a casa de Carlota 
Soldevila, d’on passa a França. La pel·lícula de la seva vida.

F A

Jordi SardansJosep M. Oliva
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Jordi Estrada

El difícil art 
de viure del teatre
Diverses persones vinculades al món teatral opinen sobre les 
llums i les ombres d’aquesta professió, plena de satisfaccions i 
d’incerteses. Si viure de l’art, en època de bonança econòmica, ja 
és prou complicat, després de deu anys de crisi intensa la situa-
ció esdevé encara més precària.D

es que va esclatar 
la crisi, aquesta ha 
afectat d’una ma-
nera semblant totes 
les arts, però d’una 
manera especial el 
món teatral, ja que 
el nombre de pro-

fessionals que s’hi dediquen o inten-
ten dedicar-s’hi és alt i creix, malgrat 
que la demanda es manté estable. 
A Catalunya, els espectadors anuals 
ronden els dos milions i a Manresa, en-
tre els 70.000 i els 80.000. És clar que, 
com matisa Joan Morros d’El Galliner, 
«aquestes xifres depenen molt de les 
grans produccions, cadascuna de les 
quals pot fer disparar el nombre d’es-
pectadors en uns quants milers». Allò 
que de debò ha fet mal al sector, a 
banda de la disminució del poder ad-
quisitiu de la gent, són per a Morros i 
la majoria de professionals consultats, 
la reducció dels pressupostos culturals 
per part de les administracions públi-
ques, l’absència d’una política teatral 
clara i decidida, i l’increment de l’IVA 
cultural del 8 al 21%, quan en altres pa-
ïsos d’Europa oscil·la entre el 6 i el 10%.   

Tot i les adversitats, i no pas amb 
poques penúries, la majoria de pro-
fessionals del teatre en viu gràcies a 
«un còctel d’il·lusió i bogeria», afirma 
l’actor Jordi Figueras, que amb una 
llarga trajectòria teatral –en què ha 
representat Shakespeare, Brecht, Gui-
merà, Tennessee Williams, etc., sota la 
direcció de Sergi Belbel, Oriol Broggi, 
Calixto Bieto...–, amb notables in-
cursions al cinema i a la TV, i despés 
d’haver representat recentment Caïm 

i Abel a la Biblioteca de Catalunya, 
ara es troba a les portes de l’any nou 
«sense cap projecte en ferm». No és 
estrany, doncs, que sovint els actors i 
les actrius hagin de viure de «combi-
nar el teatre amb altres feines», com 
assenyala l’Ada Andrés, més o menys 
afins a la professió teatral. La mateixa 
Andrés, com alguns dels seus com-
panys i companyes de professió, com-
binen la interpretació o la direcció 
amb la docència teatral. És el cas de 

Sílvia Blàvia, Tàtels Pérez, Ivan Padilla, 
Sílvia Sanfeliu i David Pintó –que a 
més fan traduccions–, Teti Canal,  Aina 
Huguet –que tradueix i fa classes a se-
cundària i a l’EOI–, Alícia Puertas, Laia 
Oliveras, Mireia Cirera i un llarg etcè-
tera. L’Albert Ruiz, a més, compagina 
la interpretació amb la direcció –com 
Ivan Padilla–, fa de coreògraf i de cap 

de sala del Kursaal. És el cas, també, de 
Joan Maria Segura, que porta 22 anys 
vivint de «ser director, dramaturg, ac-
tor, ballarí, coreògraf, cantant, figuri-
nista, escenògraf, ajudant de direcció, 
professor de teatre...».

Viure a Manresa
L’actor Carles Gilabert opina que «a 
Manresa, qui vulgui viure del teatre, 
més enllà de la docència, és difícil que 
se’n surti». Això fa que ja majoria de 
professionals del teatre mantinguin un 
peu a Manresa i un altre a Barcelona. 
El mateix Gilabert, quan no fa d’actor, 
fa «animacions i presentacions d’es-
deveniments» i Dani Ledesma acaba 
de crear una empresa de localitzaci-
ons de cinema i publicitat, Loftcations, 
amb un catàleg d’espais de Barcelona. 
I és que, com afirma el marit de l’Anna 
Karènina, en l’obra dirigida i interpreta-
da per Ivan Padilla, «viure del teatre és 
aprendre a viure amb la inestabilitat». 
Aquesta inestabilitat condiciona l’exis-
tència d’una residència fixa, quan es 
treballa fora de Manresa. Això fa que 
tendeixis a viure on treballes, que fo-
namentalment és a Barcelona. Com 
remarca Figueras, «si vius fora de Bar-
celona no pots dependre del transport 
públic, perquè les representacions aca-
ben tard i no es cobren ni dietes i des-
plaçaments». Vivint a Barcelona, doncs, 
estalvies temps i diners. Per a Pep Gar-

Jordi Purtí: «Si ets un 
actor amb mentalitat 
de companyia trobaràs 
més facilitats de treball 
i millor entorn per 
sentir-te bé com a 
professional i persona, 
fora de Barcelona». 



11EL POU · DESEMBRE 2016

cia-Pascual i Magda Puig, és més pràc-
tic viure a la capital, si bé Puig reconeix 
que «guanyes en qualitat de vida vivint 
fora de Barcelona». Tàtels Pérez, que 
ara viu a Corbera de Llobregat, asse-
nyala que «per a mi, viure a comarques 
m’ha servit per fer altres tipus de pro-
jectes que potser vivint a Barcelona no 
hauria fet». Del mateix parer és Mireia 
Cirera: «Em resisteixo a creure que, si 
vols dedicar-te al teatre, necessària-
ment has de fer-ho des de Barcelo-
na». Al capdavall, afegeix David Pintó, 
«Manresa i Barcelona són a una hora de 
distància!». En el cas de les petites com-
panyies, amb llargues gires i sense una 
temporada estable a Barcelona, viure 
a Manresa és fins i tot un avantatge. 
Segons Marcel Gros, «tant l’habitatge 
com l’espai d’assaig i de magatzem són 
més econòmics aquí, on pots disposar 
igualment d’un bon eix de comunicaci-
ons per arribar a tot arreu».  

Sobre aquesta qüestió, Purtí afegeix, a 
partir de la seva experiència, la reflexió 
següent: «Si ets un actor amb mentali-
tat de companyia trobaràs més facilitats 
de treball i millor entorn per sentir-te 
bé com a professional i persona, fora 
de Barcelona. I això fa que el resultat si-
gui millor i allunyat dels tics i les modes 
del moment». I posa com a exemples 
les companyies que van donar nom i 
prestigi al teatre català: Els Joglars, Co-
mediants, La Cubana, La Fura dels Baus, 
«integrades per actors i directors de 
fora de la capital». I es dol que «l’actor 
actual ja no participa d’aquest esperit 
de companyia, és més individualista, i 
això fa que es perdi molt potencial cre-
atiu pel camí».

Viure només de fer teatre
Que, en aquests moments, confessin 
viure exclusivament de l’activitat tea-
tral hi ha el director Jordi Purtí, l’actor 

Jordi Figueras –«més que viure moro 
únicament i exclusivament del tea-
tre»–,  Marcel Gros i el Teatre Mòbil.  Se-
gons Purtí, si fas teatre d’humor o ges-
tual el camp d’acció és més ampli que 
si fas teatre de text, «en què el circuit 
és més reduït i tancat». Ara mateix es 
troba treballant en dos projectes alho-
ra: «un nou espectacle amb l’Orquestra 
de Cambra de l’Empordà, com a autor 
i director; i una òpera de nova creació 
per estrenar dins el Festival (a)phònica 
i  Temporada Alta».

L’humor és també la font d’inspiració i 
de feina de Marcel Gros, que mai no ha 
deixat de pujar als escenaris des que, 
després d’especialitzar-se en el mim i el 
món del clown amb Philippe Gaullier, 
Pierre Biland i Willy Colombaioni, va 
plantar-se pel seu compte com a «au-
tor, director, actor i escenògraf». Com a 
autònom, «estic motivadíssim a l’hora 

Alguns dels actors i les actrius enquestats en aquest reportatge, al vestíbul del teatre Kursaal. (foto: Francesc Rubí)
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de crear, buscar actuacions i actuar. 
Faig alhora de transportista i gestor».

Això mateix podrien subscriure els 
components del Teatre Mòbil, una 
companyia nascuda l’any 1984 i for-
mada, durant els primers temps, per 
Jordi Girabal, Atilà Puig i el mateix 
Marcel Gros. Actualment en formen 
part Jordi Girabal i Atilà Puig, el qual 
explica que complementen els bo-
los amb col·laboracions artístiques 
i la direcció d’altres projectes. En el 
transcurs dels 32 anys de trajectòria, 
el Teatre Mòbil ha creat disset espec-
tacles i ha dut a terme cap a 4.000 
representacions. El seu primer espec-
tacle va ser Prouta comèdia i el darrer, 
Cösmix, estrenat fa un parell mesos 
dins la Fira de Teatre Infantil i Juvenil 
de les Illes Balears.  

Els inicis
La majoria dels actors i les actrius en-
questats ha passat per l’Institut del 
Teatre de Barcelona o del Vallès. A 
banda de destacar-ne l’aspecte forma-
tiu, i de reconèixer-ne el mestratge de 

professionals com Feliu Formosa, Joan 
Anguera, Sergi Belbel, Sanchis Sinis-
terre, Francesc Castells..., Magda Puig 
subratlla que «per mi el més important 
és la xarxa que es crea entre els futurs 
actors, directors, escenògrafs, drama-
turgs...», la qual cosa et permet, en opi-
nió de Puig, «no sentir-te tan sola quan 
surts de l’Institut i et trobes a les portes 
del món professional». En la mateixa lí-
nia, Albert Ruiz remarca la importància 
d’establir contactes i complicitats amb 
«totes les promocions que s’estan for-
mant amb tu».

La valoració general és que, si bé no 
és imprescindible haver estat alumne 
de l’Institut del Teatre, haver-hi pas-
sat t’ofereix, segons comenta David 
Pintó, «una immersió molt completa», 
la qual segurament ha facilitat, jun-
tament amb l’experiència posterior, 
que persones formades com a actors 
hagin passat també a dirigir teatre. 
És el cas d’Ivan Padilla i, sobretot, de 
Teti Canal, la qual, després d’estudiar 
interpretació a l’Institut del Teatre de 
Terrassa i haver fet teatre de cabaret a 

la Cova del Drac de Barcelona i haver 
passat per grups com Follim Follam, 
entre altres, s’ha dedicat preferent-
ment a la direcció. Pel que fa al funcio-
nament actual de l’Institut del Teatre, 
Canal considera que «la interpretació 
s’ha globalitzat molt i s’ha produït una 
pèrdua d’identitat en la manera de fer 
teatre a la catalana» i reivindica que «a 
l’Institut s’hauria d’ensenyar antropo-
logia del teatre català». 

L’exprofessor d’interpretació i drama-
túrgia de l’Institut del Teatre durant 
els primers anys setanta, Francesc 
Castells, recorda com «durant l’èpo-
ca d’Hermann Bonnín com a director 
es passa d’un sistema molt acadèmic 
a una manera de treballar col·lectiva-
ment, aprenent els uns dels altres». Va 
ser en aquells moments que es duu a 
terme la descentralització de l’Institut 
per mitjà de l’obertura dels centres 
dramàtics de Vic i Terrassa, i també la 
creació de la Biblioteca Teatral, amb 
Castells com a responsable del gabinet 
de publicacions. Després de remarcar 
que «és bàsic aprendre l’ofici», es la-

L’exprofessor de teatre Francesc Castells i l’alumne i actriu  Mireria Cirera (foto: Jordi Alavedra)

L’actriu Alícia Puertas (foto: Jordi Alavedra)
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menta que «sovint s’observa una falta 
de formació en la recitació de poesia».

Per a Jordi Purtí i força teatrers més,  
l’aprenentatge de l’ofici és anterior al 
pas per l’Institut. Teti Canal i Mireia 
Cirera s’inicien en el teatre de la mà 
dels mateixos pares. Com explica 
Cirera, «per a mi, dedicar-me al teatre 
va ser el més normal, perquè a casa 
meva tant el tiet, com l’avi i el pare, 
tots feien teatre». A casa de l’Alícia 
Puertas, «volien que fes una engi-
nyeria, però jo volia fer teatre, perquè 
la meva tieta en feia». Puertas confes-
sa que, «de petita, el que jo volia ser 
era l’Scarlatta O’Hara d’Allò que el vent 
s’endugué». En aquells anys, alguns 

dels futurs actors van passar pels Pas-
torets, les Innocentades, grups com 
Primer Acte i Faig Teatre, sense obli-
dar el teatre de carrer. Aquest és el cas 
de Purtí: «La meva escola van ser les 
cercaviles, el meu institut l’Institut del 
teatre, la meva universitat Els Joglars i 
el doctorat, la setantena d’espectacles 
que he creat».

La petja formativa d’Els Joglars és inne-
gable, d’una manera intensa i irrepe-
tible, d’acord amb la divisa exposada 
per Castells: «Tots apreníem de tots». A 
més de Purtí, també n’han format part 
els actors bagencs Xevi Vilà i Clara del 
Ruste, vinculada posteriorment a la 
companyia Mite-les, de Sabadell, en 

què Alícia Puertas va debutar com a 
actriu professional.

Obrir-se camí
Molt abans que es comencés a par-
lar d’emprenedoria, la gent de teatre 
ja entomava el risc de tirar endavant 
projectes personals o col·lectius, so-
vint sense cap subvenció i amb totes 
les incerteses. Si no fos per l’esperit 
emprenedor, actualment no hi hauria 
més teatre que el de les companyies 
grans –als gerents de les quals cal re-
conèixer el tremp empresarial– i dels 
teatres oficials. Segons Castells, «el 
teatre nacional és el que es represen-
ta arreu del país, no pas el TNC, on es 
fan coses molt interessants, però és un 
vestit caríssim que sempre es posen 
els mateixos quatre».

Avui dia, en opinió de Mireia Cirera, qui 
vulgui viure del teatre «ha de buscar-se 
la vida, agrupar-se amb altres actors i 
formar petites companyies o associaci-
ons», opció que ja fa molts anys van es-
collir Marcel Gros, Teatre Mòbil, el grup 
Setrill, Teiatru, Mite-les i, més ençà, Jor-
di Del Rio, Pàrking Shakespeare, Retret 
Teatre, Bratislava… 

A causa de la crisi, diu Cirera, «el sec-
tor s’ha hagut d’espavilar.  Per això 
proliferen les microcompanyies, que 
comparteixen amb les sales petites 
el mateix problema de supervivència, 
d’aquí que hàgim hagut d’aprendre 
a viure en complicitat».  La mateixa 
Cirera, després d’haver participat en 
múltiples projectes, s’incorpora des 
de bon principi a Pàrking Shakespea-
re, una associació creada fa vuit anys, 
a partir de la idea de Pep Garcia-Pas-
cual de  fer teatre a l’aire lliure, tal com 
havia vist fer a Anglaterra, amb les 
obres de l’autor de Les alegres comares 
de Windsor, que Pàrking Shakespeare 
ha representat aquest darrer estiu, 
amb direcció de Marc Rosich. De cara 
la temporada d’hivern, la companyia 
ha començat a assajar Déu és bellesa 
de Kristian Smeds, amb direcció d’Alí-
cia Gorina. «Que jo sigui el director 
de la companyia», explica Garcia-Pas-
cual, «no vol dir que dirigeixi totes 
les obres. Dirigir també és coordinar 
un treball d’equip on et cal comptar 
amb el suport i la confiança dels com-

L’actriu Alícia Puertas (foto: Jordi Alavedra)
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panys». A Pàrking Shakespeare, és ha-
bitual representar cada estiu una obra 
de Shakespeare al parc de l’Estació del 
Nord de Barcelona, i presentar-ne una 
altra, d’un altre autor i amb una altra 
direcció, a l’hivern, en un espai tancat. 
Ara mateix són onze actors, que treba-
llen a taquilla inversa. Carles Gilabert, 
que també hi ha estat col·laborant 
des de la creació del grup, actualment 
està preparant «un projecte personal 
a partir de textos meus: frases, poe-
mes i contes breus», tot assajant «en 
una obra de Marc Rosich, A tots els que 
heu vingut, que properament s’estre-
narà a la sala petita del TNC, dirigida 
pel mateix autor».

Un altre dels grups amb presència 
manresana als escenaris del país és 
Retret Teatre, associació creada per 
Ivan Padilla fa sis anys, juntament 
amb altres companys de l’Institut. Ac-
tualment, amb Dani Ledesma i Lara 
Díez, representen Anna Karènina, una 
adaptació de la novel·la de Tolstoi, re-
alitzada per Diez i Padilla, que  també 
va fer la dramatúrgia d’Oceà, a partir 
de la novel·la homònima d’Alessandro 
Baricco: «Jo sóc actor, però també em 
sento director i dramaturg. L’ideal, per 
a mi, és poder-ho fer tot». I en aquest 
tot, a més, hi entren altres propostes 
adreçades al públic d’institut, inspira-
des en les lectures obligatòries de bat-

xillerat: «Ara estem preparant una ver-
sió de Bearn i de La plaça del Diamant». 

Altres actors i actrius manresans vincu-
lats a projectes teatrals en curs o en pre-
paració són Albert Ruiz, actualment en 
gira per tot Catalunya amb la compa-
nyia Bratislava, amb la qual representen 
l’opereta còmica  Oh my God Barcelona!; 
Magda Puig i Aina Huguet, que amb 
la companyia La Ruta 40 fan la tercera 
temporada al Maldà amb El llarg dinar 
de Nadal; Laia Oliveras, que aquest de-
sembre participa com a actriu en l’òpe-
ra Elektra de Patrice Chéreau, al Liceu; 
Tàtels Pérez i Mireia Cirera, que sota la 
direcció i la dramatúrgia d’Ivan Padilla, 
han estrenat Ens havíem barallat tant en 
el darrer Tocats de Lletra;  Alícia Puertas, 
a punt d’estrenar Refraccions, de Conc-
ha Milla, dirigida per ella mateixa. Mag-
da Puig, abans esmentada, treballarà 
en Jane Eyre, al Teatre Lliure, dirigida 
per Carme Portacelli.

L’ara director Joan Maria Segura es dol 
que «moltes produccions privades pe-
tites que neixen de la il·lusió i la neces-
sitat de crear no disposin de cap ajut i, 
tal com està el panorama, es fa difícil 
subsistir». Amb tot, Segura es mostra 
positiu: «Jo he estat director durant set 
anys de la meva companyia i ha estat 
una època molt bona i prolífica, per-
què treballes en conjunt i hi ha molta 

complicitat amb l’equip». D’un parer 
semblant és el director David Pintó, el 
qual des de l’any 2006 treballa en pro-
jectes propis amb la companyia Think 
Big o bé s’ajunta amb altres creadors, 
com Clara Peya o Marc Sambola, per 
compartir noves propostes.

Una altra de les companyies, avui 
dissoltes, que van contribuir a obrir 
camins a actrius bagenques va ser 
Mite-les, fundada i dirigida per Clara 
del Ruste. Per a Alícia Puertas, va signi-
ficar la seva estrena professional, amb 
l’obra d’Anna Fité Amb doble intenció: 
«Qui m’havia de dir aleshores que em 
passaria deu anys en aquest compa-
nyia i menys que jo en seria, amb 24 
anys, l’empresària autònoma, primer, i 
després sòcia». Recorda que «van ser 
anys molt intensos, amb produccions 
prou exitoses, amb 30 o 40 bolos cada 
muntatge».  Després d’adaptar Dones, 
a partir del llibre de la Isabel Clara-Si-
mó, Mite-les va versionar la novel·la 
de Lucía Etxebarría Amor, prozac i dub-
tes, i va incorporar Tàtels Pérez i Maria 
Alba Esquius. L’espectacle següent va 
ser Fins que l’amor ens separi,  una cre-
ació col·lectiva a partir de textos d’un 
incipient Esteve Soler, sota la direcció 
de Sílvia Sanfeliu. El darrer muntatge 
va ser Crispetes, inspirat en el món del 
cinema i amb guió de Jaume Esquius. 
Això era l’any 2007. La companyia es 

Anna Karènina, amb Ivan Padilla, Lara Díez i Dani Ledesma (foto: Max Segura)
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desfà i Puertas es trasllada a Barcelona, 
on entra a Flyhard: «Una companyia 
estable, amb moltes hores de treball. 
Al matí assajàvem una obra i al vespre 
en representàvem una altra. Havíem 
arribat a fer quatre espectacles l’any». 
Ha treballat i continua treballant amb 
bona part dels joves dramaturgs cata-
lans: Jordi Casanovas, Clàudia Cedó, 
Marc Gonzàlez...: «A 40 anys, em con-
tinua apassionant tant el teatre que 
molt sovint continuem treballant per 
amor a l’art. Viure exclusivament de fer 
d’actor no és possible».

Mals temps per al teatre
Malgrat els èxits de públic i de crítica,  
sobretot el dia de l’estrena, la realitat 
és que, tot i les xifres gobals, omplir 
diàriament els teatres no és habitual 
ni és general.  Fa uns anys qualsevol 
ajuntament programava teatre i els 
actors podien viure de fer bolos. D’uns 
anys ençà els ajuntaments han reduït 
considerablement l’oferta i aquesta 
ha quedat reduïda a muntatges amb 

protagonistes de renom i mediàtics. 
També és probable, com indica Joan 
Morros,  que «s’hagi produït una satu-
ració de l’oferta, com passa en altres 
àmbits professionals». Teti Canal opina 
que «abans hi havia més facilitats per 
formar petits grups teatrals» i Ivan Pa-
dilla constata que «ara hi ha pocs càs-
tings i són tancats». Per a la gent del 
Teatre Mòbil, «hi ha més poca feina, els 
preus estan congelats i les despeses i 
l’IVA han pujat considerablement». En 
l’àmbit de la docència, Mireia Cirera es 
lamenta que «la Diputació hagi retallat 
les subvencions per fer tallers de teatre 
a les escoles i instituts». D’altra banda, 
Puertas afegeix que «a l’hora d’apuntar 
els nens a fer extraescolars, els pares 
prioritzen l’anglès, el futbol i la músi-
ca». I conclou: «El teatre és una profes-
sió sacrificada, però sortosament el sa-
crifici compensa la sacrificació, entesa 
com a fer del teatre un acte sagrat». 

Els autors
Si viure de l’escriptura no és gens fà-

cil, viure d’escriure per al teatre és del 
tot excepcional, ja que el gènere dra-
màtic no gaudeix dels beneficis que 
pot comportar un premi literari ben 
dotat, ni de subvencions per a la crea-
ció –si n’hi ha, són en comptagotes–, 
facilitats d’edició i una massa crítica 
lectora important, etc. Malgrat tot, hi 
ha qui s’hi dedica professionalment, 
per bé que no exclusivament. Tant 
Agustí Franch com Joan Barbé, vincu-
lats des de jovenets a grups de teatre 
d’aficionats, fundats per ells mateixos 
i per als quals van començar a escriure 
les seves primeres obres, actualment 
compaginen la creació teatral amb 
el guionatge. Segons Joan Barbé, 
«el guionatge és necessari en molts 
més gèneres i plataformes, tot i que 
al cap i a la fi la finalitat és la matei-
xa: posar sobre el paper personatges, 
missatges o vivències mitjançant una 
història, ja sigui amb finalitats publi-
citàries, literàries, dramàtiques o cine-
matogràfiques». A banda d’escriure 
teatre i narrativa –aquest desembre 

Aina Huguet i Magda Puig a El llarg dinar de Nadal (foto: Roser Blanch)
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publicarà la novel·la Wicca, una histò-
ria d’intriga i misteri a l’entorn d’una 
religió neopagana–,  Franch viu d’es-
criure per a la televisió andorrana. 
Des de fa quatre anys, dirigeix i escriu 
els guions del programa infantil Club 
Piolet, una mena de Club Super3, que 
s’emet diàriament. 

Un dels joves dramaturgs catalans més 
coneguts i reconeguts internacional-
ment és Esteve Soler, que viu dels drets 
d’autor i de les classes de dramatúrgia 
a la Becket. Després d’escriure i estre-

Del 21 de novembre al 16 de desembre podeu participar en 
aquestconcurs de frases de felicitació de Nadal, organitzat pel 
CNL Montserrat i Diesa restauració amb la col·laboració de 
Temps d’SPA.

El concurs és obert a tothom.Es pot descarregar la butlleta de 
participació des del web del CNLMontserrat, /xarxa/cnlmontser-
rat/, des del web de Menjar i Beure aManresawww.menjaribeu-
re.net/actualitat   o a través del Facebook del SLC de Manresa o 
de menjaribeure Manresa.

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

Com felicites les festes de Nadal?
Els participants han de portar la butlleta emplenada amb una fra-
se de felicitació de les festes de Nadal, escrita en català, al restau-
rant Maïami, Muralla de Sant Domènec de Manresa, o enviar les 
respostes per correu electrònic a  comunicacio@menjaribeure.
net del 21 de novembre al 16 de desembre.

El veredicte del jurat es donarà a conèixer el dia 18 de desembre. 
A l’hora de fer la valoració, el jurat tindrà en compte l’originalitat 
i la correcció lingüística. Els premis són tres menús per a dues 
persones al restaurant Maïami i tres experiències SPA per a una 
persona a Temps d’SPA.

nar al TNC Jo sóc un altre, el 2004, Soler 
escriu, estrena i publica la trilogia Con-
tra el progrés –presentada dins la sec-
ció oficial del Festival Theatertreffen de 
Berlín, el 2007–, Contra l’amor (2008) i 
Contra la democràcia (2009). Aquestes 
obres, traduïdes en conjunt a disset 
llengües, han estat representades ar-
reu d’Europa, amb bon èxit de públic 
i de crítica, sobretot a Alemanya i Ro-
mania, «països amb un model teatral 
envejable, on cada ciutat disposa del 
seu teatre nacional, amb una compa-
nyia estable que fa teatre de repertori 

i amb una programació que permet 
un circuit rotatori de grups. A diferèn-
cia d’aquí, on els teatres són centres 
d’exhibició, allà es potencia el treball 
dels creadors, arrelats a la realitat de 
cada espai, i dels actors, que treballen 
d’una manera continuada. El teatre és 
de la ciutat i per a la ciutat. N’és el re-
flex del dia a dia». Per a Soler, es tracta 
d’un model ben oposat al català, «que 
és barat a curt termini, però molt car 
a la llarga, perquè no genera gaires 
oportunitats de feina i això comporta 
un devastament del sector».

El dramaturg i guionista Agustí Franch (foto: Jordi Alavedra) Cartell del darrer espectacle del Teatre Mòbil, CösmixEl dramaturg Esteve Soler (foto: Félix Valiente)
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D’un parer semblant és Joan Jordi Mira-
lles, narrador i dramaturg a temps com-
plet: «El teatre no pot ser elitista, però 
tampoc no pot acabar sent una conti-
nuació de l’oferta televisiva. Cal apostar 
per les companyies joves, emergents, 
que fan propostes arriscades, disse-
minades pel territori, cosa que ofereix 
més garanties de poder inspirar-se i 
treballar amb més llibertat i comoditat. 
Cal que hi hagi una identificació entre 
les companyies i les localitats que les 
acullen. D’aquesta manera, es reforça 
la identitat i es potencien els vincles 

dels ciutadans amb un teatre que esti-
men com a propi». Tant aquesta refle-
xió com les creacions dramàtiques que 
se’n deriven són el resultat del temps 
viscut a Roma, «on vaig entrar en con-
tacte amb una dramatúrgia alternativa, 
austera i gens convencional, però alho-
ra molt assequible i sense complexos, 
que em va introduir en el teatre narra-
tiu. D’altra banda, el teatre ofereix una 
manera diferent, més directa i visceral, 
de confrontar-se amb la realitat». Autor 
d’un grapat de novel·les i relats dels 
que posen el dit a la nafra, Miralles ha 
estrenat les peces breus El vell costum 
de gratar-se el melic i La resignaciò era 
un refugi, i s’hi estava bé, per bé que Això 
és Àustria i Els nens feliços, totes dues 
obres premiades i publicades, el 2012 i 
el 2016,  resten encara sense estrenar. 
Segons Miralles, «per poder estrenar cal 
que algú es llegeixi el teu text i senti la 
necessitat de representar-lo, a banda 
que tinc la sensació que cal pertànyer 
a alguna de les famílies del teatre». 

D’altra banda, reivindica els lectors de 
teatre: «L’edició equival a una estrena. 
És difícil que les editorials apostin pel 
teatre. Tot i així, hi ha editorials com 
Males Herbes que, malgrat tenir-ho tot 
en contra, senten la necessitat de ju-
gar-se-la. És un gest gairebé suïcida en 
termes empresarials, però culturalment 
romàntic, que dóna l’esquena al mercat 
i les seves xifres i aposta per un lector 
atent, apassionat i arriscat». 

Una nova manera de viure el teatre
Gairebé com si parlés per boca de tots, 
Joan Barbé lamenta que «no hi hagi una 
política que afavoreixi el teatre com 
una aposta de canvi de model. Si tenim 
la sort de viure en un país on hi ha cre-
ativitat d’actors, directors i dramaturgs, 
aprofitem-ho. Donem-los oportunitats. 
En comptes d’això, recorrem a la cultu-
ra del subproducte de les productores». 
Després de fer constar que «fa deu anys 
era més fàcil estrenar, gràcies a un se-
guit d’ajudes a nous creadors», Esteve 

Cartell del darrer espectacle del Teatre Mòbil, Cösmix

David Pintó assajant Bandalismes amb Lloll Bertran (foto: May Zircus)
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Soler constata que «ara, molts d’aquells 
joves creadors són fora, perquè aquí el 
que es vol és que el públic sigui con-
sumidor, no pas ciutadans inquiets pel 
diàleg i la reflexió». I afegeix: «per a la 
classe política, esquerres incloses, el te-
atre només és entreteniment».

Sortosament les noves generacions 
d’actors i actrius estan formades per 
gent inquieta, curiosa i polivalent, que 
tan aviat actuen com dirigeixen, fan de 
regidors, tradueixen..., i ho fan gràcies o 
per culpa de la crisi,  treballant en equip, 
al marge de comportaments egòlatres, 
que, tot i persistir, ara els cal dissimular.

Preguntats, finalment, sobre què 
opinen del Kursaal, la gent de teatre 
en valora el model de gestió compartit 
amb El Galliner, entitat que, com plu-
ja fina, ha afavorit el desvetllament de 
moltes vocacions, i la seva complicitat 
amb el públic de la ciutat i la comar-
ca. Únicament caldria, en opinió dels 
enquestats, arriscar un xic més en la 
programació i completar el triangle 
de l’exhibició i la formació amb la pro-
ducció. Sigui com sigui, el repte d’uns 
i altres és continuar vivint del verí del 
teatre. No és gens fàcil viure del teatre, 
però allò important, com assenyala 
Francesc Castells, és «viure el teatre».    

Qui vulgui estudiar el teatre manresà dels últims vuitanta anys hau-
rà de referir-se inevitablement a les tres darreres generacions de la 
familia Cirera. En la inmediata postguerra, els germans Lluís i Joan 
Cirera Sibera van fundar la companyia Lluís Cirera, que durant anys va 
oferir una programació estable i continuada. Més endavant, el Joan, 
que havia estat festejat artísticament per María Fernanda Ladrón de 
Guevara, va passar a dedicar-se als espectacles d’entreteniment in-
fantil, fent putxinel·lis i de pallasso en companyía dels seus fills i sota 
el nom artístic de Polipay. Un dels fills de Lluís Cirera, Joan Cirera Tor, 
va estudiar art dramàtic a l’ADAG i, tot i que no es va dedicar  plena-
ment al teatre, mai no n’ha deixat de fer. Primerament amb el grup 
Art Viu, dirigit per Lluís Calderer, i després amb Faig Teatre. També 
ha participat en doblatges i telenovel·les de TV3, a més de fer visites 
teatralitzades per la ciutat. 

Dels quatre fills, tres han heretat el cuquet del teatre. Sobretot la Mi-
reia, que s’hi dedica de ple. El germà Guillem, ballarí de formació, diri-
geix un taller de teatre musical al Kursaal, fa clases a la Central del Tea-
tre i actua d’acompanyant amb el Mag Lari. El germà Joan compagina 
la feina de mestre amb les actuacions de La Companyia Sgratta, una 
proposta de teatre familiar que comparteix amb Clara Gavaldà. I Ro-
ger, llauner de professió, participa en les Innocentades i en la Fira de 
l’Aixada. A aquesta familia res que tingui a veure amb el món de l’es-
pectacle els és aliè. I tot indica que hi ha corda per a més generacions.   

Família Cirera, 
vuitanta anys al peu dels escenaris

Joan Cirera acompanyat del Joan, la Mireia i el Guillem (foto: Jordi Alavedra)
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Des de Vitaldent España us vo-
lem parlar sobre la piorrea i com 
podem evitar-la per no arribar a 
la pèrdua de dents.

El nom oficial és periodontitis i 
és una malaltia bucodental infla-
matòria que pot portar a la des-
trucció del sistema ossi dental. 
Aquest sosté cadascuna de les 
peces de la boca, i, si no es detecta i es tracta a temps, el pacient 
podria perdre peces dentals.

Es tracta d’una patologia habitual i complexa, que es produeix ge-
neralment quan la neteja dental no és la correcta.

CAUSES DE LA PIORREA

El primer factor que causa aquesta malaltia és una mala higiene 
bucal. Un neteja deficient de la boca pot causar que s’acumulin 
bacteris que iniciïn la malaltia.

Altres factors que poden causar la piorrea són: la xerostomia o 
boca seca, la diabetis, el consum d’aliments rics en sucre, el taba-
quisme i l’alimentació inadequada. 

SÍMPTOMES DE LA PIORREA

- Envermelliment de les geni-
ves.
- Sagnat bucal quan ens nete-
gem les dents.

- Coïssor o irritació.
- Sortida de pus de les genives.
- Dolor quan masteguem.
- Mal alè.

- Dolor de les dents.
- Inflamació de les genives.

- Desplaçament dental.

PRIMERA ETAPA DE LA PIORREA: LA GINGIVITIS

Aquest és l’estat inicial de la malaltia periodontal que comença 
amb inflamació de las genives per cúmul de placa (restes de men-
jar, bacteris entre les dents). A causa de la inflamació es produeix 
sagnat de les genives.

Aquest primer pas és reversible si fem un raspallat exhaustiu (no 
pas fort) i s’elimina la tosca dentària, així la malaltia no derivarà en 
periodontitis. S’estima que un 46% de la població adulta pateix 
algun grau de gingivitis.

SEGONS ETAPA DE LA PIORREA: LA PERIODONTITIS

És el grau següent, quan la gingivitis perdura en el temps i pro-
voca la pèrdua d’os i dels altres teixits de les dents. Per això, final-
ment, s’arriben a perdre les dents.

Encara que els bacteris són fonamentals per al desenvolupament 
de la malaltia periodontal, la gravetat depèn, com hem dit, d’al-
tres factors com ara el tabac, l’estrès, tenir malalties sistèmiques 
com la diabetis i l’eficàcia de les nostres defenses.

Per no haver d’arribar a aquest extrem, la millor solució és fer ser-
vir diàriament el fil dental, raspallar minuciosament cada dent i 
una neteja professional en alguna de les nostres clíniques Vital-
dent per reduir el risc de patir aquesta malaltia. 

Redacció Vitaldent

QUÈ ÉS LA PIORREA? CAUSES, SÍMPTOMES I SOLUCIONS

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

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

FINANCEM LA SEVA COMPRA

FINS A 12 MESOS SENSE INTERÈS

Objectes de decoració - Flors
artificials - Moble auxiliar
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Energia per viure

er viure només necessitem consumir 
unes 2.000 quilocalories per dia. A aques-
ta energia se n’hi diu endosomàtica. 
L’aconseguim amb la dieta diària, amb 
el consum d’aliments que ens aporten 
els nutrients indispensables, proteïnes, 
lípids, greixos, i hidrats de carboni, per fer 
funcionar el nostre metabolisme. També 

consumim energia fora del nostre cos, és l’energia exo-
somàtica. L’energia que gastem en cuinar els aliments, la 
de la calefacció, la de la llum, la del cotxe, la gastada en 
agricultura per augmentar les produccions o en la indús-
tria per fabricar infinitat de béns. Des dels nostres orígens 
n’hem usat, forma part de la nostra cultura i ha contribuït 
a augmentar l’esperança de vida i el benestar. El proble-
ma és el consum excessiu: com més energia exosomàtica 
gastem per persona, més impacte ambiental produïm. 
Aquesta energia és de l’ordre de 120 vegades més gran 
que l’endosomàtica per terme mitjà a tota la Terra.

Els manresans no som diferents, com a Homo sapiens, de 
la resta d’humans. També gastem energia endosomàtica 
i exosomàtica. La primera la mantenim constant gairebé 
tots els humans. Quasi tots, perquè hi ha humans que 

no arriben a les 2.000 quilocalories i pateixen malnutri-
ció. La segona té oscil·lacions molt grans, segons el país, 
ciutat o territori al qual ens referim. Però, quin és el total 
d’energia que consumin els manresans?

Suposant que som 75.000 habitants, l’energia endoso-
màtica diària és 150 milions de quilocalories. Això és 
l’equivalent, tenint en compte que un gram de sucre 
són 3,5 quilocalories, a unes 42 tones de sucre. I l’ener-
gia exosomàtica, que és de l’ordre de 45 vegades més 
gran, seria per tant l’equivalent a 1.890 tones de sucre. 
Això és molt o poc? A primer cop d’ull, és impressionat. 
Imagineu-vos que cada dia entren a Manresa un 1.890 
camions carregats cada un amb una tona de sucre. Si 
fem la comparativa amb altres ciutats del món, ens pot 
semblar poc. En el cas de Doha (Qatar), els farien falta 
uns 12.600 camions de sucre i en el cas de Dhaka (Ban-
gla Desh) amb 189 camions en tindrien prou.  Per tant, 
nosaltres estem en un punt mitjà, i així i tot hauríem 
de reduir-ne molt més el consum per reduir l’impacte 
ambiental. Només ho aconseguirem consumint energia 
exosomàtica neta: solar, eòlica, hidràulica... Ara per ara, 
la majoria d’energia exosomàtica no és gaire neta, ja que 
prové de combustibles fòssils, i vet aquí el seu impacte.

P
L’agricultura de secà extensiva consumeix grans quantitats d’energia exosomàtica.
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Ferran Climent Costa / Josep M. Mata-Perelló
(Geoparc de la Catalunya central)

El barranc de Roques Blaves 
(Esparreguera)

s situa als voltants d’Esparreguera, comar-
ca del Baix Llobregat, dintre del que sovint 
s’anomena el Baix Nord. Es troba gairebé 
a tocar del Geoparc de la Catalunya Cen-
tral, a menys de 0,5 km en línia recta, fet 
pel qual podem considerar–lo dintre de la 
Catalunya Central. És un dels indrets més 
espectaculars de Catalunya, des del punt 

de mira de la geologia. Alhora, creiem que té una certa 
espectacularitat paisatgística, pels propis colors de la na-
tura. S’hi combinen els colors grisos–blavosos i el rogencs 
de diferents roques, amb el verd de la vegetació. Geo-
lògicament, és la conseqüència d’una fractura de grans 
dimensions. Hi veiem la trencadissa que s’ha produït so-
bre algunes roques, fins al punt d’haver-les convertit en 
farinetes. En efecte, hi apareixen unes roques de l´Ordo-
vicià, unes llicorelles de quasi 300 milions d’anys d’anti-
guitat, totalment triturades per una falla molt jove, d’uns 
10 milions d’anys. I la trencadissa és tan gran que gairebé 
ha convertit les llicorelles en unes argiles que es desfan 
amb la mà (ha convertit el quars que tenien les pissarres 
en una massa sucrosa que es desfà amb els dits). 

Quan es produeix una falla es trenquen les roques, i s’ori-
gina el que anomenem bretxa de falla o milonita de falla. 
Pot tenir unes dimensions de centimètriques a mètri-
ques. Però la de Roques Blaves té gairebé una amplada de 
100 metres. Això dóna una idea de la magnitud i especta-
cularitat. Per d’altra banda, quan els estrats es trenquen, 

s’acostumen a separar uns metres, cap amunt o cap avall, 
endavant o enrere (segons siguin les falles). Però aquí, 
la separació es gairebé d’1 km. La banda meridional ha 
baixat aquesta magnitud en funció de la septentrional, 
D’aquí que la bretxa sigui tan descomunal. Aquesta falla, 
de gran longitud, és la que separa l’anomenada Depres-
sió Prelitoral (o Depressió del Vallès–Penedès) de la Serra-
lada Prelitoral, la que constitueix els relleus del Montseny 
o els dels voltants de Collbató (els de sota de Montserrat).

E
Nom del paratge: Barranc de Roques Blaves. Situació: Terme 
municipal d’Esparreguera (Baix Llobregat). Situació geològi-
ca: Falla que posa en contacte la Serralada Prelitoral Catalana 
amb la Depressió Prelitoral Catalana (Depressió del Vallès–Pe-
nedès). Procedència del nom: Del color que tenen les llico-
relles (pissarres) de l´Ordovicià, trinxades per la falla). Impor-
tància geològica: Constitueix un element molt important del 
conjunt de la geologia de Catalunya. Aquí es pot observar i 
estudiar la important fractura que es va produir durant el Mio-
cè (farà uns 10 milions d’anys) trencant la Serralada Catalana, 
aixecada durant el plegament alpí. Per d’altra banda, és un in-
dret molt important del futur Parc Geològic de Catalunya, molt 
proper al Geoparc de la Catalunya Central, del qual no forma 
part. Materials geològics: Són els paleozoics de l´Ordovicià 
(d’uns 300 milions d’anys d’antiguitat), els del Triàsic Inferior 
(d’uns 180 milions) i els del Miocè (d’uns 10 milions). La falla 
posa en contacte els dos primers amb els tercers. Edat de for-
mació: Durant el Miocè final. Curiositats: Es tracta d’un indret 
molt interessant, on es poden veure clarament els efectes de 
les falles sobre els materials geològics. Indrets semblants; Al 
terme d´Olesa de Montserrat hi ha un indret força semblant. Es 
tracta del paratge de Ribes Blaves, sobre la mateixa falla, a uns 
5 km cap a llevant del paratge de Roques Blaves. 
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C/ Sobrerroca (El Pou de la Gallina) - Manresa
facebook.com/2d_sushi  - Tel. 93 676 74 11

El millor sushi 
al millor lloc!

Filla de 
Sebast ià 
Colomina

TORRONS

Carrer Nou, 6
Telf. 93 872 25 23

Passeig Pere III, 10
Telf. 93 872 06 00

MANRESA
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vins del Bages ciència de pot
Marc Ávalos Marta Grifell i Blanca Vallès

Curull 2015 del 
celler Vinyas

n cop més marxem 
cap al replans del 
Berguedà, concreta-
ment a la zona alta 
de Navàs, on la famí-
lia Vinyas elabora els 
seus vins. Un celler 
on cada ampolla que 

s’elabora parla d’un paisatge i d’una 
història on temps enrere s’havia ela-
borat molt vi.

Curull és un vi elaborat amb Merlot i 
Sumoll, un 70% de la varietat francesa 
i un 30% d’una de les varietats autòc-
tones que ara torna a ser protagonista, 
des de fa uns anys, en els vins catalans, 
sobretot. Els seus vins sempre es vini-
fiquen de manera natural i amb unes 
dosis mínimes de sulfurós. Vins molt 
vius i amb molta càrrega de 
tensió. Fruita amb una mica 
de fusta per domar tota 
aquesta intensitat que té.

La varietat Merlot aporta la 
part del pes del vi i la frui-
ta, en aquest cas un Mer-
lot més fresc. La varietat 
Sumoll li dona nervi i 
rusticitat. Un gran vi. 
Llàstima que ja no-
més queden unes 
poquetes ampolles 
d’aquesta anyada 
2015. Recomano 
deixar respirar el vi 
uns trenta minuts i 
consumir-lo a una 
temperatura de 15 
o 16 graus.

PVP: 14 €

Marc Ávalos, 
sommelier 
de La Vineria

U
A la tardor, 
bolet al sarró
Quan arriba la tardor, canviem la roba de l’armari, discutim si hem de 
celebrar Halloween o castanyada i admirem el paisatge de colors cà-
lids que es prepara per a l’hivern. Però, per a molts, la millor part de la 
tardor és anar a buscar bolets.

Els bolets són una petita part d’un fong. I els fongs 
són part d’un regne molt diferent del de les plantes 
o dels animals. Els fongs no fan la fotosíntesi i tenen 
una estructura peculiar. Són molt coneguts al bosc 
pel seu paper descomponedor. Transformen la matè-
ria orgànica: fulles que cauen, arbres morts... en ma-
tèria inorgànica absorbida per les plantes; un cicle 
meravellós, d’allò més ben sincronitzat. L’estructura 
dels fongs és un teixit de filaments anomenats hifes. 
Aquesta estructura ens és difícil d’imaginar perquè 
és microscòpica i no es percep a cop d’ull. A més, 
sovint està submergida, en el cas dels bolets, al ter-
ra del bosc. Així doncs, si les hifes són la veritable 
estructura dels fongs, què són els bolets? Els bolets 
tenen una funció reproductiva. Són una estructura 
que el fong crea per escampar les espores, la seva 
llavor. Les espores es troben sota del barret del bo-
let i s’escampen gràcies als corrents d’aire que acari-
cien el bolet –o gràcies a les suaus batzegades dins 
les nostres cistelles de vímet. Així que, si hi pensem 
bé, i per als més bromistes, el bolet no només pot te-
nir una forma fàl·lica, sinó que també fa una funció 
similar. Per això, fins i tot en temps compulsius, 

hauríem d’anar a buscar bolets, per fer 
l’amor i no la guerra. 
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uan i com et vas in-
teressar pel teatre?
—Sé que vaig pujar 
dalt d’un escenari 
de ben petit perquè 
la mare guardava 
el vestit de Pallasín 
que em van posar 
per fer un numeret 

que es titulava Pierrot casa sa filla. Sí que 
recordo haver actuat a El petit mestre 
d’escola, una obreta de Francesc Isern, i 
en tinc una foto. Jo, però, al teatre hi vaig 
entrar principalment fent d’espectador. 
Només sóc un que passava per allà, com 
ara passo per aquí. Sóc, ni més ni menys, 
un espectador atent. Cada any, per la 
Festa Major, com que el pare havia de 
fer el pa, era jo qui acompanyava la mare 
a la sarsuela (Los Gavilanes, de Jacinto 
Guerrero, La Dolorosa, de José Serrano, 
Doña Francisquita i Bohemios, d’Amadeu 
Vives, fill de Collbató...). També com a es-
pectador, però de dins l’escenari estant, 
a La Passió, de ben petit hi anava amb un 
oncle que hi actuava i jo veia l’espectacle 
des del pont on treballaven els tècnics 
de llum. Quedava embadalit.

—Com era l’afició pel teatre?
—A Esparreguera, l’afició escènica arri-
bava a tal punt que dues companyies 
diferents, un mateix dia, van estrenar 
Pigmalió, de Bernard Shaw, en la mag-
nífica traducció de Joan Oliver. La pro-
tagonista d’una de les representacions 
era Lola Lizaran. Hi havia bones actrius 
i bons actors. Et podies trobar, però, 
un actor que arribava a representar la 
funció sense conèixer l’argument. S’ha-
via après la seva part en uns llibrets on 
figurava, només, el que ell havia de dir. 

Francesc Castells Altirriba

Jordi Sardans
Fotos: Francesc Rubí

Director teatral, actor i dramaturg, ha estat el director del grup 
de teatre Gog, d’Esparreguera. Llicenciat en Art Dramàtic i màs-
ter d’Edicions, ha treballat a les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat i ha estat redactor de la revista Serra d’Or. Vinculat 
durant 34 anys a l’Institut del Teatre, on impulsa el gabinet de 
Publicacions, n’ha estat professor, principalment en el Centre del 
Vallès, a Terrassa. Des del 2003, és manresà d’adopció.Q
Els grups de teatre amateur s’orienta-
ven principalment segons la manera 
de fer d’un parell de models, FESTA (Fo-
mento del Espectáculo Selecto y Teatro 
Asociación), promogut per Tomàs Roig 
i Llop, pare de Montserrat Roig, o bé 
seguien el programa de l’ADB (Agrupa-
ció Dramàtica de Barcelona), peça clau 
en la represa del teatre català. Aquesta 
darrera companyia va ser el mirall del 
grup del Patronat, on vaig fer els pri-
mers passos a escena.

—Com descobreixes el teatre inde-
pendent?
—Un dels companys al servei militar, 
Jordi Dodero, era alumne de l’Escola 
d’Art Dramàtic Adrià Gual (EADAG), 
aquest fet em permet conèixer gairebé 
de primera mà la magnífica feina de Ri-
card Salvat, Maria Aurèlia Capmany, Car-
me Serrallonga... Un model excel·lent i 
rigorós, i un pas molt important del que 
serà anomenat teatre independent, amb 
molt arrelament dins i fora de la capital.

Teatre Gog
—Com va anar la formació del grup Gog?
—Ja a Esparreguera, la gent jove ens 
proposem de tirar endavant un grup de 
teatre nou, bo i seguint el moviment es-
mentat. Obrim les portes a tothom, als 

del Patronat, als de l’Ateneu... Volem unir 
esforços. Ens marquem un objectiu: ser 
professionals, no en el sentit de viure del 
teatre, sinó d’aprendre la professió, l’ofi-
ci, i de practicar-lo amb rigor. Integren 
el grup, molt nombrós, fusters, pintors, 
electricistes... i les feines del grup les fan 
els que en saben. Una de les primeres 
coses que vam fer va ser organitzar un 
curs de formació que engiponàvem no-
saltres mateixos a partir de la Història del 
teatre català, de Francesc Curet, la Vie de 
l’art théâtral des origines à nous jours, de 
Gaston Baty i René Chavance, els llibres 
de formació de Konstantin Stanislavski 
comprats a la llibreria Millà, de Barcelona 
–una institució!–, i fent petites actuaci-
ons, recordo l’entremès Conversió i mort 
d’en Quim Federal, de Salvador Espriu, 
interpretat per Josep Maria Serra, Anna 
Lizaran i Jaume Torruella, sessions poè-
tiques i una lectura dramatitzada de La 
fam, de Joan Oliver, que va presentar Fe-
liu Formosa... Del curs d’inici de formació 
en vam editar uns apunts –ens en vam 
ocupar el Jaume Torruella, l’Anna Lizaran 
i jo. Guillem-Jordi Graells, fa poc, em va 
dir que l’Anita els havia guardat sempre.

—Quina va ser la vostra programació 
inicial?
—Pel que fa a la programació, ens vam 
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marcar d’alternar la revisió d’un clàssic 
i l’estrena d’un autor novell. L’any 1968, 
doncs, ja treballàvem amb El sarau de 
la patacada, de Josep Robrenyo, i El rei 
Micomicó, d’Abdó Terrades, textos que 
vam unir amb materials de Carnestol-
tes (proclames, sermons...) recollits per 
Joan Amades. El resultat va ser l’es-
pectacle Carnestoltes, setze voltes, que 
s’estrena el 28 de setembre de 1969 al 
teatre de la Passió d’Esparreguera. Hi 
assisteix Xavier Fàbregas i en fa una 
crítica que ens encoratja. Era l’any que 
les Corts Espanyoles van designar Joan 
Carles de Borbó successor del dictador 
Franco com a cap de l’estat espanyol, a 
títol de rei i amb el títol provisional de 
‘príncep d’Espanya’, sigui dit de passada.

—Com va anar l’estrena de Berenàveu a 
les fosques, de Benet i Jornet?
—L’obra es va estrenar l’1 de juny de 
1972 al teatre de la Passió i va anar molt 
bé. Recordo que hi van assistir especta-
dors vinguts de Barcelona –sé que Fran-
cesc Nel·lo hi era perquè anys després 
me’n va parlar, i diversos crítics. Suposo 
que moguts pel Pepito Benet i per la 
crítica que Xavier Fàbregas havia fet de 
Carnestoltes setze voltes, els crítics tea-
trals de Barcelona, de la capital, s’interes-
saven pel que es feia a les comarques.

Art Viu
—Coneixíes el teatre que en aquesta 
època es feia a Manresa?
—Sabia que funcionava molt bé Art Viu, 
que era el grup de teatre més influent 
a la Manresa dels anys seixanta. La seva 
tasca teatral sota la direcció de Lluís Cal-
derer i Manuel Martínez Ballester va ser 
notable. Van representar obres com La 
pell de brau i El llibre de Sinera, de Salva-
dor Espriu; Homes i no, de Manuel de 
Pedrolo; Mort d’home i Allí on neixes tant 
se val, de Ricard Salvat; La cantant calba, 
d’Eugène Ionesco; La dama jueva, de 
Bertolt Brecht; Tres farses russes, d’Anton 
Txèkhov; entre d’altres.

—Tot us anava sobre rodes?
—Hi va haver de tot. A partir d’aquell 
moment, comencem a treballar els 
textos de Juli Vallmitjana, dels quals 
en surt Campi qui pugui; que no vam 
poder estrenar, però en canvi d’aquí 
va sorgir L’espantu del Teatrí. Volíem 
muntar Meridians i paral·lels,de Jaume 
Melendres, on la censura va ser impla-
cable. Finalment, vam estrenar Por, de 

Jordi Bergonyó –estrenada al teatre de 
La Passió el 19 de gener de 1974–, on 
Jaume Melendres va titular la crítica 
que en va fer com La moral del fracasso.

—Parleu-nos de Juli Vallmitjana.
—Vallmitjana és un autor de teatre que 
va morir el 1937. De jove vaig conèi-
xer una persona que havia treballat 
d’aprenent d’argenter a cal Vallmitja-
na, la botiga del carrer Major de Grà-
cia. Vaig fer-li l’article corresponent a 
l’Enciclopèdia Catalana. A més a més, 
entre el meu germà i jo vam editar un 
llibre sobre les peces de Juli Vallmitja-
na i el gran espectacle que muntaríem 
després quan es va formar El Teatrí, va 
ser L’espantu, que s’inspira en l’obra 
també publicada, del Campi qui pugui, 
del grup de teatre Gog. Juli Vallmitjana 
pertanyia a la Colla del Safrà. De ben 
jovenet es va interessar pel món dels 
gitanos i dels barris més marginals de 
Barcelona, on s’inspirà per la seva obra. 
Va escriure narracions, però es va espe-
cialitzar en l’obra dramàtica teatral, on 
relata els baixos fons en profunditat.

El Teatrí
—Qui formava part d’El Teatrí i quines 
obres vau representar?
—El Teatrí va durar del 1977 al 1988 i 
l’equip fundador estava format per Nú-
ria Bohigas, Joan Castells, Lluís Julià, Lola 
Lizaran, Matilde Muñiz, Lel Palou, Ramon 
Tetas i jo mateix. El primer espectacle 
que vam representar va ser una adap-
tació de Companys de viatge, de H.C. An-
dersen, el 1978, amb música de Batiskaf 
Monturiol, dins la campanya La Caixa a 
les Escoles i del programa Terra d’escude-
lla. El 1979 vam estrenar L’espantu, basat 
en textos de Juli Vallmitjana. amb esce-
nografia, màscares i disseny del vestuari 
a càrrec de Joan Guillén; tot fent tempo-
rada al teatre Romea, dins la campanya 
de teatre organitzada per La Caixa. Els 
dies 20 i 21 de juliol de 1979 vam actu-
ar al teatre Grec de Montjuïc i es van fer 
més de cent representacions per Catalu-
nya, València, Vitòria, Madrid... El 1980, 
Joan Brut, de com la Dama Blanca i molt 
senyora baixà i contà aquestes històries 
d’aventures i desventures als còmics d’El 
Teatrí. que és un conte de la col·lecció Els 
Sis Joans, de Carles Riba, amb música de 
Xavier Riba. El 1981, Quin jove més emba-
lat, d’Eugène Labiche, dins la campanya 
de La Caixa a les Escoles i El vodevil, que 
és una obra basada en El bon marit del 

Dostoievski i en l’obra de l’actor Josep 
Santpere, que va fer temporada a la Sala 
Villarroel, amb música del compositor i 
director Joan Vives; amb Joan Riba (pi-
ano), Ezequiel Guillén (bateria), Eduard 
Altaba (contrabaix) i Néstor Munt (trom-
peta). El 1982, El bon policia, de Santiago 
Rusiñol, que fins al 1984 va estar dins la 
campanya de La Caixa i després va viat-
jar a les Illes Balears i es van fer represen-
tacions al Grec i a la carpa del parc de la 
Ciutadella. El 1983, Les cadires, d’Eugène 
Ionesco, amb temporada al Teatre Lliure. 
El 1984, La llei d’herència, de Santiago 
Rusiñol, amb La Caixa, i Demà Jerusalem, 
d’Elie-Georges Berreby que es va estre-
nar al Centre Catòlic de l’Hospitalet. El 
1985, El Dèri T.T. del meu germà Joan. Es 
tracta d’un text nou per aprofitar l’esce-
nografia de Demà Jerusalem, que va fer 
temporada al teatre Regina. Del mateix 
any, L’os i El prometatge, de Txékhov, amb 
representacions per a adults durant més 
d’un any dins la campanya de La Caixa. 
Del 1986 al 1989 ens concentrem a l’aula 
de teatre de Torrebonica.

—Quin va ser el darrer muntatge que 
vas dirigir?
—La intrusa, de Maurice Maeterlinck, 
el 1984, al teatre Regina, de Barcelona, 
dins el Cicle de Teatre Obert, amb es-
cenografia i vestuari d’Andreu Raba, i 
la interpretació de Miquel Arbós, Joan 
Dalmau, Manuel Bartomeus, Fina Rius, 
Teresa Vilardell, Matilde Miralles i Lluïsa 
Sala. Amb traducció de Jordi Coca, amb 
qui he compartit l’Institut anys i panys. 
És un gran treballador. Jo destacaria 
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l’instint que ha tingut sempre. Quan 
encara gairebé ningú feia prou cas de 
Joan Brossa i Manuel de Pedrolo, ell ja va 
escriure Joan Brossa o El pedestal són les 
sabates (1971) i Pedrolo, perillós? (1973). 
Junts, i també amb Xavier Fàbregas, ha-
víem escrit els articles sobre teatre per a 
l’Enciclopèdia Espasa, quan n’era direc-
tor a Barcelona Josep Corredor Matheos.

Institut del Teatre
—Quan s’obren les finestres de l’Insti-
tut del Teatre?
—El dia 6 de novembre de 1970, l’Insti-
tut, en un acte presidit per Josep M. de 
Müller i d’Abadal, en el vell palauet del 
carrer d’Elisabets, inaugurava el curs i 

encetava una nova etapa. Hermann 
Bonnín, el director, que el va refundar, 
va nomenar subdirector Frederic Roda, 
que havia portat l’ADB; Andreu Vallvé i 
Ventosa, secretari, que ja n’era en l’eta-
pa de Díaz Plaja; i Xavier Fàbregas, el 
cap d’Investigació i Publicacions de la 
Biblioteca-Museu de l’Institut, de qui 
recollia el moviment de teatre inde-
pendent. Al local del carrer d’Elisabets 
s’hi va començar a impartir la docència. 
Al Palau Güell, Fàbregas hi va presen-
tar un primer projecte de departament 
des de la perspectiva del compromís 
amb la contemporaneïtat i amb el te-
atre català. En el seu primer equip de 
col·laboradors hi havia Àngel Carmona 
Rístol, Jordi Coca, Irene Peypoch, Joan 
Castells i jo mateix i un equip professi-
onal d’Arxiu i Biblioteca, amb Ana Váz-
quez al capdavant. Després, s’hi crearia 
la secció de cinema Fructuós Gelabert, 
al front de la qual hi havia Miquel Por-
ter Moix i l’assistia M. Antònia Aloguín.

—A l’Institut del Teatre s’hi conserven 
relíquies curioses?
—Si, per exemple, la primera falange 
d’un dit del Calderón de la Barca que hi 
havia a l’avantdespatx del director de 
l’Institut fa anys. A més, cal dir que hi 
ha una gran col·lecció de teatre del Se-
gle d’Or, manuscrits i primeres edicions 
sensacionals... La taula de despatx del 
president Francesc Macià, que ocupa-

va a la nostra època el director Bonnín, 
i en una altra habitació hi havia repro-
duït el despatx d’Àngel Guimerà.

Xavier Fàbregas
—Quina és la importància de Xavier Fà-
bregas en la projecció teatral del país?
—La capacitat de treball del Xavier ho 
desborda tot i s’engeguen projectes 
a desdir. Hi ha molt bon ambient i ens 
adonem que som un equip. Cal remar-
car el seu rigor en la investigació: valorar 
allò antic i ponderar el nou. Al llarg dels 
anys haurem pogut comprovar la feina 
feta i el patrimoni que ara podem fer 
servir. Tant de bo que s’utilitzi! Aquell co-
mençament va evolucionar fins a arribar 

a ser el Centre d’Estudis i Documentació 
de les Arts de l’Espectacle i la Comuni-
cació (CEDAEC), un nou concepte d’in-
vestigació i documentació que pretén 
abraçar totes les modalitats de les arts 
de l’espectacle i fins i tot les manifesta-
cions diverses parateatrals dels Països 
Catalans i d’arreu: rituals, tradicions... Va 
morir el 1985. Fa uns tres anys, una colla 
d’amics, vam anar a posar als Degotalls 
el bust del Xavier Fàbregas entremig de 
Pompeu Fabra i Josep M. Folch i Torres.

—Quines són les principals activitats 
que tireu endavant?
—Van des de la recuperació dels fons 
propis i l’adquisició de nous materials, 
a les exposicions monogràfiques, als 
congressos internacionals, als festivals 
de titelles, a les Sessions Yxart, al Con-
grés Internacional de Teatre de 1985...

Serra d’Or
—També treballes a les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat i especial-
ment a Serra d’Or, oi?
—El primer director de la revista de la 
primera època, que feien els treballa-
dors de Montserrat, va ser l’esparreguerí 
Joan Espinach. Anava a fer hores a Serra 
d’Or, on hi havia Jordi Sarsanedas, un 
altre dels meus mestres, que també va 
confiar en mi; Àlvar Valls, Antoni Mun-
né-Jordà, que el va substituir, Mercè 
Subirats, secretària de redacció, Jordi 

Úbeda, Carme Casas, secretària de pro-
ducció, i tota la gent del magatzem; a 
les tardes també hi havia els germans 
Manel i Miquel-Àngel Sayrach, els quals 
s’ocupaven de L’Infantil Tretze Vents. Va 
ser a les Publicacions de l’Abadia on vaig 
aprendre l’ofici d’editor i a fer de tot: 
corregir textos, llegir originals, fer gale-
rades, paginades, etc. Les publicacions 
van ser un aglutinament de gent de tota 
mena al servei del país. D’aquestes qües-
tions també en vaig aprendre molt del 
senyor Gili, un magnífic professional de 
la impremta Empòrium i de la gent de 
les editorials amb qui vam coeditar –Vi-
cent Palomares, de Bruguera; de Ramon 
Bastardas i Maria Ginés, d’Edicions 62; de 
Ramon Pinyol i Joan Tarrida, d’Edicions 
El Mall; de la gent de l’Institut d’Edicions 
(l’Àngels Prats, la Lluïsa Tena i el Pere Bo-
tía– dels correctors Andreu Rossinyol, 
Jaume Costa, Enric Casasses i Albert 
Mestres, els quals van tenir cura de la re-
visió de les traduccions que Josep Maria 
de Sagarra va fer de Shakespeare... 

—A Serra d’Or hi tens una interessant 
entrevista amb Pau Vila. Com va anar?
—Molt bé. Es tracta no només d’un ge-
ògraf sinó d’un gran pedagog, que va 
fundar l’escola Horaciana. En l’entrevista 
que li vaig fer l’any 1976, amb motiu de 
la concessió del Premi d’Honor de les 
Lletres Catalanes, vam parlar de la Colò-
nia Sedó on havia treballat el seu pare 
i sobretot remarca la importància del 
teatre de l’època i la mort d’en Pitarra. El 
teatre era molt present a tots els pobles 
de Catalunya. A Esparreguera n’hi havia 
tres: l’Ateneu. l’Estrella i el Patronat. Sé 
que a Manresa n’hi havia moltíssims. El 
teatre ens ha deixat un gran patrimoni.

—Per què es va haver d’ampliar el ga-
binet de Publicacions de l’Institut?
—Als anys vuitanta, ja amb Josep Mon-
tanyès com a director, la política edi-
torial de l’Institut es va incrementar, 
es volia cobrir els buits de la iniciativa 
privada, tan precària en aquesta faceta. 
Com a resultat d’això, en set anys es van 
editar un centenar i mig de títols, orde-
nats en deu col·leccions o de naturalesa 
singular. Va ser llavors quan el gabinet 
de Publicacions es va ampliar amb Isa-
bel Lahoz, primer i, més tard, amb Lluís 
Marquet. Era un goig veure com forní-
em de textos essencials les necessitats 
escèniques de l’Institut i del país. Tex-
tos teòrics, textos dramàtics clàssics i 

«Només sóc un que passava per allà 

com ara passo per aquí. Sóc, ni més ni menys, 

un espectador atent»
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el perfil
rancesc Castells Altirriba neix al carrer dels Ar-
bres d’Esparreguera, el 18 d’octubre de 1943. El 
pare, Pau, va ser un flequer provinent de Coll-
bató i amb la seva mare Rosa, d’Esparreguera, 
van treballar al forn dels baixos d’un edifici de 

tres plantes que l’avi matern havia fet construir. És el més 
gran de tres germans. Els altres són Isabel i Joan, també 
actor i director de teatre. Recorda l’avi matern, Joan, que 
era comerciant: «El recordo assegut a una cadira, al pedrís 
de la botiga –‘el pedrís de les paraules’–, agafava ametlles 
d’un sac, les pelava i les tirava al cabàs mentre ensenyava 
a llegir el meu cosí Pere amb el diari; li descobria els mots. 
Jo me’ls mirava encuriosit». Van ser infants de postguerra. 
Va anar a l’escola de primera infància de can Ferran Puig 
–la mestra era donya Teresina i l’ajudava donya Eufèmia– i 
a les escoles nacionals. Guarda un bon record del mestre 
don Manuel Ricol: «Ens estimava, ens respectava i ens lle-
gia el Quixot». Va fer d’escolà a la parròquia d’Esparregue-
ra i més tard fou llobató a l’escoltisme, on Ricard Pedrals li 
fa conèixer mossèn Batlle. Als deu anys ingressa al col·legi 
dels salesians d’Horta, de Barcelona, com a alumne intern. 
Hi fa fins a quart i revàlida. Torna a casa i estudia Peritatge 
Químic a l’Escola Industrial de Terrassa durant dos anys. Fa 
de flequer amb el pare i s’implica en moltes de les activi-
tats del poble. Va ser el primer entrenador de minibàsquet 
d’Esparreguera. De manera especial se l’emporta el teatre 
i participa a la companyia del Patronat i a la Passió. L’any 
1963 va fer el servei militar obligatori a Tarragona. 

Conjuntament amb el seu germà Joan, Lola Lizaran i al-
tres, creen a mitjans dels anys seixanta el grup de teatre 
Gog, que ell dirigeix. Programen autors catalans clàssics i 
contemporanis. El 1969 van crear l’espectacle Carnestoltes 
setze voltes, a partir de textos de Josep Robrenyo i Abdó 
Terrades. Aquest any mor el seu pare i ell continua amb 
l’ofici de flequer.  El juliol de 1970 es casa amb Ramona 
Juncosa Albacete, amb qui tenen tres fills: Ariadna, Arseni 
i Griselda. Del grup Gog passa a El Teatrí, amb el qual es-
trenen al Grec L’espantu, un muntatge confegit amb textos 
de Juli Vallmitjana, que els permet fer temporada al Ro-

mea. Llicenciat en Art Dramàtic, té un màster d’Edicions 
promogut pel Gremi d’Editors i la Universitat de Barcelona.

Entra a treballar a l’Institut del Teatre de Barcelona durant 
el curs 1972-73 després que Hermann Bonnín n’accedís 
a la direcció, el 6 de novembre de 1970, en substitució 
de Guillem Díaz Plaja. L’historiador i crític teatral Xavier 
Fàbregas, amb qui l’unia una gran amistat, l’incorpora a 
l’Institut del Teatre, on també hi era, des de la refundació, 
Frederic Roda, que provenia de l’Agrupació Dramàtica 
de Barcelona. Responsable del gabinet de Publicacions 
de l’Institut del Teatre i de la Biblioteca Teatral del cen-
tre, hi fa classes d’interpretació i dramatúrgia. N’ha estat 
professor durant 34 anys, 25 dels quals al Palau Güell. Les 
classes les feia preferentment al Centre de Terrassa. Tam-
bé va fer cursos i tallers a Marbella per a grups de Màla-
ga; als Cursos d’Estiu de l’Escola de Mestres Rosa Sensat, 
a Vilafranca del Penedès; a Olesa de Montserrat; a Sant 
Esteve de Sesrovires... Col·labora en diverses publicaci-
ons. Mireia Cirera, a parer seu, «una excel·lent actriu», en 
va ser alumna.  Des del 2003 viu a Manresa. 

F

contemporanis... I procuràvem abraçar 
les diverses branques de les arts de l’es-
pectacle. Fer un cop d’ull al Catàleg de 
Publicacions de l’Institut i pensar en el 
fet d’haver tingut l’oportunitat de col·la-
borar a fer realitat tants i tants projectes 
amb tants companys i companyes que 
fèiem el mateix camí m’omple de joia.

—Com va anar la teva faceta de profes-
sor a l’Institut?
—Les classes a l’Institut del Teatre 
sempre vaig procurar anar-les a fer al 
Centre de Terrassa. Dramatúrgia, inter-
pretació, tallers –de text i musicals– i 

un curs no reglat d’inici a l’ofici teatral 
que m’agradava molt fer. El cas és que 
a l’Institut hi he passat 34 anys de la 
meva vida, 25 dels quals al Palau Güell.

—Des del 2003 vius a Manresa. Vas a 
veure-hi teatre?
—Molt poc. L’última obra que vaig anar 
a veure és La plaça del Diamant, de la 
Mercè Rodoreda, que em va semblar un 
espectacle extraordinari, on hi ha la pa-
raula viva. L’espai escènic és un banc i un 
fil elèctric que porta bombetes de diver-
sos colors. La protagonista està tota l’es-
tona asseguda i no s’aixeca gens, només 

per fer un crit que no li surt. Joan Oller 
hi va fer una gran feina: és un excel·lent 
director de teatre que creu en la parau-
la viva i hi està compromès. Gran amic 
de Joan Barril –es tenien per germans–, 
també van procurar donar vida als mots, 
quan junts, hi jugaven bo i escampant 
significats i música, ones enllà. Amb la 
seva dona, la Maria Guillén, hem estat 
companys de feina i hem compartit des-
patx alegrement molts anys. A Manresa, 
els d’El Galliner han aconseguit una cosa 
molt important, que és que la gent vagi 
al teatre. Però em penso que caldria fer 
un pas més: el de la producció pròpia.
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LES TAPES 
DEL POU

Comandes al tel. 93 872 50 18 
o a elpou@elpou.cat

El Pou, 
però d’etiqueta
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Trenta anys d’històries manresanes

Si encara no reps la revista a casa, ara és el moment!

Subscriu-te al Pou per al 2017!

Això no seria possible sense la confiança dels lectors

que ens heu fet costat des del primer dia

o us hi heu anat afegint al llarg d’aquests anys,

i especialment sense els subscriptors que ens hi heu donat suport

1987-2017

Nom i cognoms
Adreça
Població
Se  subscriu a El Pou de la gallina, de
un import de 3,90 euros per exemplar, que pagarà:

CP   Tel.
     a       de 2017 per

Titular
Caixa o banc
Codi IBAN

(signatura)

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. 

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

Desembre 2016

patrimoni ciutadà

el pou
de cultura

destinataris. El 1952 l’empresa va construir un conjunt 
de 32 pisos al costat dels anteriors per als treballadors 
que els sol·licitessin i amb lloguers reduïts. El catàleg de 
Manresa protegeix les façanes, amb els elements deco-
ratius, i l’estructura dels habitatges. S’ha catalogat per 
la importància històrica i social i per la coherència amb 
l’arquitectura industrial. És, doncs, un model a preservar 
que es mostra com un referent en el paisatge urbà.

anresa és una ciutat industrial que 
té molt habitatge obrer. Aquest con-
junt de deu edificis residencials, situ-
ats entre el carrer del Bisbe Comes, 
l’avinguda de Bertrand i Serra i la car-
retera del Pont de Vilomara, es van 

construir en dues fases, el 1948 les cases de dos pisos 
i entre 1952 i 1956 els blocs de tres pisos. Segurament 
van ser projectades per l’arquitecte de l’empresa, Anto-
ni Coll, en estil noucentista. El conjunt està format per 
dos grups: un de sis finques de planta baixa i dos pisos, 
amb 4 habitatges cadascuna, i un de quatre blocs de 
planta baixa i tres pisos, amb 8 habitatges cadascuna. 
Presenten una estètica industrial amb elements racio-
nalistes, com el tractament del mur i de les obertures. 
El mur és d’obra vista de maó clar i les cantonades, els 
límits entre cases, les impostes, les cornises i els em-
marcaments de les obertures estan destacats amb maó 
vermellós. Les obertures es disposen simètricament en 
rengleres de tres a cada tram de façana i, en els edificis 
més alts, entre grups de finestres, hi ha uns elements 
decoratius d’estuc esgrafiat, l’única concessió més en-
llà de l’estètica industrial. A l’avinguda Bertrand i Ser-
ra estan separades del carrer per un petit mur, amb un 
pati privat, amb una estètica d’habitatge britànic. Les 
cobertes de les cases baixes són planes en part (amb 
terrats) i amb teulada a dues aigües. L’estil i la disposició 
d’aquest grup d’habitatges és coherent amb la resta de 
l’antic conjunt fabril de la fàbrica Nova.

Es van fer per iniciativa de Fèlix Busquets, el director de 
Bertrand Serra SA, l’empresa tèxtil més important de la 
ciutat, en un context d’escassetat d’habitatge i de po-
lítica paternalista de les grans empreses en el primer 
franquisme. La construcció es va fer amb criteris de qua-
litat tècnica per a l’època i de coherència estètica amb 
la resta d’arquitectura industrial del conjunt fabril. La 
construcció va començar amb el grup de sis cases bai-
xes destinades als encarregats i majordoms de la fàbrica 
que havien vingut de fora de Manresa. Es cobrava un llo-
guer simbòlic i estaven adaptades a certes peticions dels 

Conjunt residencial de la Fàbrica Nova

M

PER SABER-NE MÉS:
VALDENEBRO, Raquel (2005), Estudi històric i arquitectònic del 
conjunt industrial de la Fàbrica Nova de Manresa, inèdit, fet per 
Arqueociència per a la constructora Sacresa, Manresa.

VIRÓS, Lluís (2008), «El ‘problema de l’habitatge’ en una ciu-
tat industrial catalana durant el franquisme: Manresa, 1939-
1975)», a G. Dorel-Ferré (dir.), Habitatge Obrer i colònies indus-
trials a la península ibèrica. Actes de les Jornades (2002) i del 
Congrés (2005) celebrats al Museu de la Ciència i de la Tècnica de 
Catalunya, Ed. Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, 
Barcelona, p 321-328.
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Josep Maria Oliva

Jordi Fàbregas, un agitador 
musical incansable

l passat 25 de novem-
bre, a la sala de plens de 
l’Ajuntament, li va ser 
entregat al sallentí Jordi 
Fàbregas el Premi Bages 
de Cultura que atorga 
cada any Òmnium. Dir 

«en un emotiu acte» és fer servir una 
frase tan gastada que cal pensar-s’ho 
dues vegades abans d’escriure-la, però 
aquest cop és l’expressió més precisa i 
més escaient per definir el lliurament 
dell guardó. En la seva ja llarga trajec-
tòria de molts anys, malgrat que con-
tinuï desprenent la mateixa força de 
quan va començar, el Jordi Fàbregas 
ja comptava amb tres distincions de 
categoria: l’any 1991 va rebre el Premi 
Nacional de Música, el 1995 el Premi 
Nacional de Cultura Popular i el 2006 la 
Medalla d’Honor de Barcelona. Al cos-
tat d’aquells tres reconeixements an-
teriors el Premi Bages de Cultura podia 
semblar el més modest, si més no per la 
limitació geogràfica del seu abast, però 
l’esforç indissimulable que va haver de 
fer per contenir l’emoció confirmava la 
sinceritat del seu agraïment i la il·lusió 
per un premi que li va arribar totalment 
per sorpresa. Els motius s’explicaven en 
la lectura de l’acta del jurat que «a més 
de la important faceta de músic i com-
positor», també va valorar de manera 
destacada «el seu vessant d’activista 
cultural, especialment la intensa feina 
de recuperació i divulgació de la músi-
ca popular i tradicional del país». 

Reproduir el currículum artístic i de 
gestió cultural de Jordi Fàbregas exce-
diria l’espai d’aquest reportatge. Per fer-
ho el més breu possible cal esmentar 
que el 1968, als disset anys, va treure el 
primer disc i l’únic que ha publicat com 

a solista, un EP amb quatre cançons, 
dues escrites pel seu pare, el poeta 
Josep Fàbregas, i dues adaptacions de 
Jacques Brel. Més tard, juntament amb 
el Miquel Estrada ,també sallentí, i el 
Ton Rulló, de la Colònia Viladomiu Nou, 
de Gironella, amb qui havia coincidit 
a Manresa amb el col·lectiu de cançó 
i poesia La Roda, van crear el grup Co-
ses. Els Coses van gravar tres LP i fa tot 
just un parell de mesos els vam poder 
veure a la Fira Mediterrània presentant 
un nou espectacle –amb el correspo-
nent CD– acompanyats per la Cobla 
Sant Jordi. Després de Coses, el Jordi ha 
format part de diverses formacions es-
tables amb les quals també ha publicat 
sengles discos: un amb Harmònica Bra-
va, quatre amb La Murga, quatre amb 
Primera Nota, nou amb El Pont d’Arcalís 
i un amb l’Orquestra Simfònica de la 
Canya. I això, és clar, sense esmentar 
totes les col·laboracions discogràfiques 
en què ha participat. Parlant-ne amb ell 
posa molt èmfasi en destacar «un lli-
bre-disc sobre les músiques sallentines 
que es va publicar el 94 o el 95 i que era 
com un recull notarial de les músiques 
antigues i vigents pròpies de Sallent». 

Sallent
Tenia raó l’alcalde David Saldoni quan 
va dir en l’acte d’entrega del Premi Ba-
ges que, malgrat viure a Barcelona des 
de fa molts anys, el Jordi Fàbregas sem-
pre es recorda de Sallent i sempre en fa 
esment. Va parlar també de Sallent i de 
la importància que va tenir el seu pare 

en la formació i la vocació del Jordi la 
persona que li va fer la glossa, Joan So-
ler Amigó. El que no es va dir en aquella 
sala és que el glossador, el senyor Soler 
Amigó, a més a més d’un «pedagog i es-
criptor» que és com sol ser presentat, és 
l’autor o l’adaptador d’una infinitat de 
cançons en català que segurament tots 
els que érem presents en aquell acte 
hem cantat mil vegades. Des de la ver-
sió catalana de La vall del riu vermell fins 
a la lletra de Les rondes del vi, musicada 
i cantada pel Jaume Arnella. Per al Jordi 
Fàbregas va ser un luxe de glossador i 
també un luxe personal haver comptat 
des d’adolescent amb l’amistat d’aquell 
que va ser un gran amic del seu pare. 

Òmnium Bages li acaba de concedir el Premi Bages de Cultura 
pel seu treball d›anys en pro de la música popular i tradicional 
del país, tant per la pròpia activitat artística com per la feina de 
divulgador i promotor.E

Jordi Fàbregas, en el moment de rebre el guardó, 
obra de Josep Barés, del premi Bages de cultura 2016
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Conversant dies després amb Soler 
Amigó, ens parlava de Jordi Fàbregas 
com «un home tenaç en el món de la 
cançó des de molt jovenet» i valorava 
el fet que pogués viure d’allò «sense 
ser un cantautor famós, sent autor, can-
tant, compositor, adaptador, impulsor... 
i funcionari». I és que deixant a banda la 
seva faceta de músic i tal com explicava 
el jurat a l’hora de valorar-ne els mèrits, 
el paper de Fàbregas en la recuperació 
i la divulgació de la música tradicional 
del país ha estat i és d’una importància 
enorme. Ho ha fet i ho fa d’una manera 
apassionada i ho expressa amb la ma-
teixa intensitat quan explica que «a tot 
el que he fet m’hi he abocat al cent per 
cent», i diu d’una manera explícita que 
«la meva feina és agitar i moure coses». 
Com a recuperador de la música tradici-
onal del país, Soler Amigó el situa «en la 
línea d’en Clavé, Millet, Milà i Fontanals 
o Els Setze Jutges; el que feien ells amb 
les seves tècniques ho està fent avui 
en Jordi amb els nous mitjans que té 
al seu abast». I pel que fa al seu treball 
de funcionari, tal com deia ell mateix 
quan comentava les seves múltiples 
activitats, es referia a la seva tasca di-
vulgativa des del CAT (Centre Artesà 
Tradicionarius), des d’on ha aconseguit 
«que l’Ajuntament i la Diputació donin 
suport a la música tradicional i un espai 
per poder-ho dur a terme». 

CAT
El CAT, amb un ampli local al barri de 
Gràcia, a Barcelona, que Jordi Fàbregas 

va fundar el 1993 i del qual sempre ha 
estat el director, va néixer arran de l’or-
ganització del festival Tradicionarius 
l’any 1988. Des de la inauguració con-
tinua acollint el festival, però té a més 
a més una programació musical estable 
durant tot l’any i és un focus de creació, 
de recuperació i de propagació de la 
música tradicional. De fet, és el màxim 
referent a Catalunya en aquest camp. 
Des d’allà i en col·laboració amb edito-
rials o amb la televisió i la ràdio públi-
ques s’han impulsat revistes com Folc o 
Sons de la Mediterrània, o programes te-
levisius com Rodasons i la sèrie d’espais 
en què va anar derivant. Però ara ma-
teix cap d’aquells aparadors ja no està 
actiu i difondre la música tradicional 
costa, malgrat que segueixi ben viva i 
que arreu de Catalunya hi hagi molta 
gent que estigui fent una feina impor-
tant. Jordi Fàbregas cita alguns festivals 
al vol de la conversa: «el Càntut a Cassà 
de la Selva, el Garrotxinàrius a Olot, la 
Violinada a Argelaguer, el Rubrifolkum 
a Sant Boi, el QRambla a Girona...». I 
també parla amb entusiasme de la 
música que creu que pot enganxar un 
nou públic, «mirant enrere aconsellaria 

Àngel Guimerà, 74     08241 Manresa     Tel. 93 873 38 82
     www.parcir.com     parcir@parcir.com

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

Jordi Fàbregas, acompanyat de Miquel Estrada i Ton Rutlló, components del grup Coses, 
interpretant la cançó de Miquel Martí i Pol, Com hauria estat bell (fotos: Jordi Alavedra)

tota la producció que ha fet el Jaume 
Arnella i, pel que fa a músics nous, ara 
penso en un grup jove de Sant Boi que 
es diu Riu o en Roba Estesa, un col·lec-
tiu de noies que fan coses pròpies ba-
sades en la música d’arrel». Dos grups, 
per cert, que figuren en la propera tem-
porada del Kursaal. Però tota aquesta 
activitat no té un ressò als mitjans. «Si 
a la ràdio no sento parlar de res d’això 
–diu Fàbregas– i als diaris tampoc no 
hi surt, aquesta música no es coneix i la 
gent no la demana. La nostra feina és 
precisament que de tant en tant tingui 
visibilitat». I és una feina que fa mentre 
continua actuant amb El Pont d’Arcalís i 
ara mateix il·lusionant-se també amb el 
renaixement de Coses.

Lluís Serrahima l’any 1959 va escriure el 
conegut article Ens calen cançons d’ara 
i la seva proposta és recordada com el 
manifest fundacional de la Nova Can-
çó. Més de cinquanta anys després, 
en tenim moltes de cançons d’ara i se 
n’han recuperat moltes d’abans, però 
calen més Jordis Fàbregas que batallin 
per fer-les conèixer. I en això continua 
treballant incansablement.

Joan Soler Amigó, durant la glossa del premiat.
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propostes
MÚSICA Marc Vilanova

Molta música 
de proximitat

omençant la tria pel teatre Kursaal, desta-
quem l’actuació solidària de l’Escolania de 
Montserrat, que debuta   al teatre manresà 
tot i la seva llarga trajectòria (divendres, 23 
de desembre, 21 h). Apuntem-nos també a 

l’agenda la nova proposta del periodista Marcel Gor-
gori, que ens presenta la seva particular Rebotiga de 
l’òpera, on mostra les interioritats i dificultats que es-
tranyen les produccions operístiques (diumenge, 18 
de desembre, 18 h). Escombrant cap a casa i canviant 
l’espai cap al teatre Conservatori, serà interessant 
tornar a escoltar la cantautora Anaïs Vila (dijous, 29 
de desembre, 20:30 h) i el concert nadalenc de l’Or-
feó Manresà (dimecres, 28 de desembre, 19 h). I per 
acabar aquesta tria musical, per als manresans més 
rockers recomanem el retorn de la banda McGregor’s 
a la sala Stroika, una cita plena de nostàlgia, però que 
de ben segur farà les delícies de públic amant dels 
sons més elèctrics made in Manresa (dissabte, 17 de 
desembre, 00 h).

CINEMA Jordi Casas

Homenatge a Hitchcock 
i a la Sala Ciutat 

ineclub homenatjarà un gran cineasta i la de-
sapareguda Sala Ciutat amb una sessió dob-
le el proper 11 de desembre. D’una banda, 
el llargmetratge Hitchcock/Truffaut parteix 
del llibre El cinema segons Hitchcock, resul-

tat d’unes 50 hores de conversa entre el mestre del 
suspens i el director de la nouvelle vague François 
Truffaut, un títol imprescindible per qualsevol estu-
diant de cinema. A més de comptar amb fragments 
originals d’aquestes trobades, el cineasta Kent Jones 
ha entrevistat per aquest documental altres grans di-
rectors com Martin Scorsese, David Fincher, Richard 
Linklater i Wes Anderson. D’altra banda, la sessió es 
completarà amb el curtmetratge Tots parlen del final, 
presentat pel seu director, el manresà Enric Roca. El 
film parla de la construcció i posterior enderroc de la 
Sala Ciutat, en paral·lel amb altres històries que aca-
ben. El curt es va estrenar el passat 11 de maig en 
l’acte de commemoració dels 60 anys de Cineclub 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament. La sessió doble 
tindrà lloc el diumenge 11 de desembre a les 18:30 h, 
a l’Auditori de la Plana de l’Om. 

TEATRE Joan Morros

El test
er tancar la programació del TOC de teatre, El 
Galliner ha programat un muntatge original 
i divertit: El test. La pregunta és ben senzilla: 
Vols un xec amb 100.000 euros ara mateix o 1 
milió d’euros d’aquí a deu anys? Aquest és el 

dilema al qual s’enfronten l’Hèctor (David Vert) i la Paula 
(Dolo Beltran), un matrimoni amb problemes econò-
mics, quan el Toni (Sergio Caballero), un bon amic de la 
parella, els planteja el test de personalitat que ha elabo-
rat la Berta (Clàudia Costas), la seva actual companya, 
una psicòloga mediàtica. La decisió que ha de prendre 
el matrimoni sembla ben senzilla: conformar-se amb 
una petita fortuna a l’instant o esperar deu intermina-
bles anys per guanyar deu cops més. El que comença 
sent un supòsit teòric, un simple test de personalitat, 
anirà a poc a poc despullant les personalitats i els se-
crets més profunds dels personatges, els obligarà a po-
sar preu als seus principis i, finalment, els empenyerà 
a prendre una deci-
sió que els canviarà 
la vida. Una temàti-
ca molt actual en la 
nostra societat, que 
enfronta els valors 
ètics i els diners. 

ART Maria Camp

Fairy Tales
ontes de fades, en català. Aquest és el títol de 
l’exposició que podem veure al Centre Cultural 
del Casino fins al 8 de gener. Una mostra col-
lectiva que presenta diverses maneres d’apro-
par-se a la narrativa i a la ficció a través de l’art. 

A cura de David Santaulària, l’exposició recull obres de 
diverses disciplines –fotografia, pintura o vídeoart– de 
Verónica Aguilera, Toni Amengual, Carles Congost, Mar-
la Jacarilla, Marc Larré, Job Ramos i Xevi Solà. Unes obres 
que plantegen a l’espectador diversos nivells de lectu-
ra, i els provoquen més relats i opcions més enllà de la 
primera lectura formal. Com en els contes tradicionals, 
la tria de Santaeulària no s’ha fet pensant a escollir unes 
obres que il·lustrin una tesi central, sinó al contrari: les 
obres destaquen per la seva autonomia i per provo-
car sorpresa i una 
certa inquietud en 
l’espectador. Ha 
estat produÏda per 
M|A|C. Mataró Art 
Contemporani i 
forma part del pro-
gama d’exposicions 
itinerants del de-
partament de Cultura. 

C
P

CC

Fresh Flower, de Xevi Solà
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quadern obert
Josep Brunet
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fa 25 anys
Jaume Puig

Els joves adoptaven 
noves estètiques 
Durant els anys noranta, la crisi havia reper-
cutit en el fenomen de les tribus urbanes. 
Quedaven pocs joves que es definissin com 
a punks, ròchers o heavys, i menys encara hi-
ppys, però proliferaven els patrons estètics i 
uns determinats hàbits de consum.

l reportatge central, elaborat per Josep To-
màs, es fixava sobretot en les modes i els gus-
tos musicals del moment. Entre d’altres, s’en-
trevistava el jove Javier, anomenat Mazinguer, 
que havia passat de considerar-se punk a ser 

el cap visible dels grups fatxes de la ciutat, encara que 
ell negava que fos nazi i argumentava que duia l’esvàs-
tica només per provocar. Altres grups d’entrevistats eren 
antics heavys o trashers, que explicaven que no es volien 
posar etiquetes, tot i la seva afició per les Harley-David-
son. La tribu més consolidada, els skins, estaven dividits 
generacionalment entre els de més de 25 anys, de ten-
dència neonazi, i els més joves, que es definien d’esquer-
res. L’última novetat discotequera era la festa màquina i 
els elements definidors dels joves que la seguien eren els 
horaris de les discoteques que freqüentaven –comença-
ven a les set del matí i acabaven a la nit de l’endemà–, a 

Mataró o Barcelona, entre d’altres llocs. El reportatge aca-
bava amb una entrevista als integrants del grup Escabet-
xina, seguidors del que anomenaven cultura alternativa.

Problemes de l’equip dels Bagmonts
En un reportatge de Ricard Oliva, es parlava de les dificul-
tats de l’equip de futbol americà Bagmonts –encadena-
ment de les paraules Bages i Montserrat–, que s’havia cre-
at el febrer del 1991. Des de feia un any els problemes per 
poder jugar a Manresa eren persistents. Havien de fer-ho 
en un terreny de gespa i havien estat refusats pel Centre 
d’Esports Manresa i el Club Atlètic Manresa. El president 
del club, Josep Lluís Martínez, explicava els problemes de 
l’equip, que havia optat per la professionalitat, però havia 
d’iniciar temporada sense terreny de joc propi.

Desfilada de consellers
El dia 2 de desembre, el conseller d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca, Joan Vallvé, inaugurava el nou escorxador 
comarcal al polígon de Bufalvent. El dia 8, obria la sisena 
edició d’ExpoNeu i el dia 11 el conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques, Joaquim Molins, inaugurava 
l’exposició Construïm Catalunya, construïm benestar, en 
un gran envelat al Passeig. Finalment, el dia 20, el con-
seller de Governació, Josep Gomis, inaugurava la sisena 
edició del Campi qui Jugui.

Vida social
La secció Vida social del mes es feia ressò de la sortida al 
carrer del primer número de la revista manresana Solc, 
publicada pel Rotary Club de Manresa-Bages. D’altra ban-
da s’hi podia llegir que la discogràfica Picap havia editat el 
disc Foteu-li canya!, amb temes de diferents grups de rock 
català, entre els quals els manresans Nakki i Fabius Cata.El grup Escabetxina distribuïa material de cultural alternativa (Foto: F. Rubí)

E
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crònica social
Mireia Vila

l centre va ser edi-
ficat en els terrenys 
on hi havia hagut el 
convent i noviciat 
dels frares Caputxins 

fins a la seva destrucció durant la 
Guerra Civil. Amb capacitat per 
a 800 alumnes, va ser construït 
gràcies al suport econòmic de 
la Caixa d’Estalvis de Manresa, 
que va voler commemorar el seu 
centenari amb una iniciativa que 
contribuïa a millorar l’escassa 
oferta de places en l’ensenya-
ment primari manresà. 

El col·legi va ser batejat amb el 
nom del fundador i primer presi-
dent de la Caixa, l’advocat i jutge 
Manel Oms i de Prat (1834-1907), que formava ja part 
de la galeria de manresans il·lustres, entre d’altres coses 
per haver estat dues vegades alcalde, director d’El Man-
resano i fundador del teatre Conservatori.

La fotografia mostra la benedicció de les noves instal-
lacions, el 25 de novembre de 1968, per l’arxipreste de 
Manresa i vicari episcopal, mossèn Jaume Franquesa i 
Burdó. En segon pla, podem veure, d’esquerra a dreta: 
el director d’Ensenyament primari a la Guinea recent-
ment independitzada, Bonifacio Bilan; el governador 
civil, Luis Garicano Goñi; l’alcalde Ramon Soldevila i el 
director de la Confederación Española de Cajas de Ahor-
ros, Luís Coronel de Palma. Moments després, el doctor 
Joan Soler Cornet, vicepresident de la caixa manresana, 
va escenificar l’entrega del col·legi a la ciutat. 

Durant la dècada dels seixanta, la conjunció entre el 
creixement demogràfic i una major preocupació social 
a l’entorn del tema de l’escolarització, va posar en evi-
dència la precarietat de l’ensenyament públic a Man-
resa. Les escoles nacionals estaven mal dotades i poc 

preparades per encabir el creixent nombre d’alumnes. 

L’estat estava desbordat per l’augment de la població 
en edat escolar i l’única manera d’accelerar la construc-
ció de noves escoles era que des dels mateixos munici-
pis s’hi contribuís econòmicament. En aquest context, 
l’Oms i de Prat és la primera resposta de la ciutat al que 
l’opinió pública manresana anomenava ja «el proble-
ma escolar primari». En aquest cas es va optar per una 
fórmula mixta entre col·legi públic i privat, amb alguns 
professors pagats per l’estat i d’altres per la caixa. L’es-
tètica moderna de l’edifici, els patis dotats amb pista 
poliesportiva, l’enjardinament... es feien ressò de la 
munificència de l’entitat.

Poques setmanes després de la inauguració, el consis-
tori anunciava la creació d’una partida extraordinària 
de 63 milions de pessetes per edificar tres escoles pú-
bliques més, els futurs col·legis Anselm Cabanes, Sant 
Ignasi i Bages. Aquests centres eren nominalment mix-
tos, perquè acollien alumnes d’ambdós sexes, però en 
la pràctica nenes i nens anaven a aules separades.

E
Inauguració del col·legi Oms i de Prat (1968)

Foto: Antoni Quintana.
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fanal de cua

Bullying
a Lolita Bosch, escriptora inclassificable que fa 
uns anys va ser finalista de l’Amat-Piniella amb 
La família del meu pare (Empúries, 2008), és 
una dona vital i riallera, a qui resulta fàcil des-
pertar l’empatia dels qui té al costat. La seva 

obra ha anat creixent amb un estil personal i vigorós. Ve-
ient-la, i escoltant-la, es fa difícil imaginar que, quan tenia 
entre catorze i disset anys, va patir la crueltat d’alguns 
dels companys de l’institut davant la indiferència de la 
majoria d’ells i la incomprensió dels propis docents. Un 
dia, per exemple, un company de classe –el més popular, 
a qui tothom reia les gràcies– va pujar a la tarima i li va 
regalar un enciam pansit el dia dels enamorats, davant 
de tota la classe i de la rialleta mal dissimulada 
del professor. De fet, a la Lolita Bosch li ha cos-
tat molt de parlar-ne. Ha trigat prop de trenta 
anys a decidir posar negre sobre blanc la seva 
experiència a través de La ràbia (Amsterdam, 
2016), una novel·la escrita alhora amb el cap, 
el cor i les entranyes, que presenta el cru tes-
timoni d’una víctima de bullying, un cop d’ull 
al costat més cruel de l’ésser humà, capaç de 
menystenir la diferència fins a la humiliació.

Amb el seu estil directe, tallant, repetitiu i 
líric, Lolita Bosch confessa que no sent odi 
–«odiar és allunyar-se de tot»– sinó ràbia 
–«La ràbia és foc», «la ràbia és una estranya 
forma d’esperança»– cap als qui van vexar-
la sense pietat durant quatre anys. Parla 
de com se sentia humiliada, maltractada, 
menyspreada, sola. I –tot contrastant el propi testimoni 
amb el d’adolescents que pateixen assetjament escolar 
en l’actualitat, amb els quals ha mantingut diverses en-
trevistes– pinta un panorama desolador, on queda força 
malparada la institució escolar, però també el paper que 
sovint juguen els pares dels maltractadors. Al capdavall, 
la pregunta que es fa l’autora no és per què li va passar 
a ella o als nois i noies amb qui parla... sinó «per què 
passa. A tots, a totes. Ara i fa trenta anys».

La ràbia és un bon llibre. Un llibre per pensar en els al-
tres i en nosaltres mateixos. Un llibre que incita a dubtar 
de les bondats de la naturalesa humana i que, alhora, 
malgrat tot, convida a creure-hi.

Altra vegada
l cap de pocs dies d’haver-se iniciat per 
enèsima vegada allò que tan encertada-
ment Manuel Cuyàs anomena «operació 
carantoines», duta a terme pel govern 
espanyol i destinada a mimar una mi-

queta els catalans per salvar alguna mena de situació 
compromesa, m’he trobat casualment amb l’evoca-
ció d’un d’aquests gestos en ple franquisme. És en el 
primer volum dels Diaris de Ricard Salvat. Amb data 
2/02/1962 hi deixa constància d’una visita al domicili 
de J.V. Foix. Un dels temes de conversa és la perple-
xitat davant l’anunci que el premi March (del govern 
espanyol) l’han dividit en tres «Madrid, Catalunya i 

Galícia» per tal de premiar les tres lite-
ratures. I encara els sobta més que per 
al jurat de literatura catalana hi hagin 
posat dos membres de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

A propòsit d’això, escriu Salvat, que 
aleshores tenia 28 anys: «cosa inaudi-
ta en aquest país nostre i en aquesta 
corrompuda estructuració oligàrqui-
ca. Això vol dir que reconeixen ofici-
alment una societat que és clandesti-
na, que treballa al marge de la llei. En 
aquest món nostre tot és possible; fa 
la sensació que faran de tot per que-
dar-se on són, jugaran totes les cartes, 
es posaran totes les caretes. Regna 
l’ambigüitat i la corrupció; la qüestió 

és que la situació de privilegi duri al màxim».

Passats cinquanta-tres anys, fa la impressió de mante-
nir-se com a trist testimoni d’una actualitat permanent 
i, sobretot, de tocar fons, de senyalar amb precisió 
quin és l’eix de la roda del turment. Sovint em demano 
si és que per a una gent acostumada a viure sub espe-
ciae aeternitatis té el valor d’un dogma inamovible que 
els catalans estem sempre disposats a deixar-nos plan-
tar la llufa. Però la realitat és tossuda i, si bé d’aquests 
sempre n’hi ha, també n’hi ha d’altres que seguim in-
alterables la prescripció que fa més de set-cents anys 
va donar-nos l’immens Ramon Llull: «A mal senyor no 
venguis ni donis la teva llibertat».

L A

Lluís CaldererLlorenç Capdevila

Erques Torres
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sperpèntic. L’adjectiu no pot ser més adequat 
per qualificar el cas de les germanes caput-
xines del carrer de Talamanca que, si la cosa no 
millora, haurien de quedar a la bona de Déu. 
No, aquestes paraules no són de Mossèn Gudi-

ol... Descriuen el conflicte que van destapar els companys 
de Manresainfo.cat i que rau en la marxa (prevista per 
aquest desembre) de la Fundació Sociosanitària de Man-
resa (FSSM) de les instal·lacions del convent des d’on co-
ordinava el servei d’atenció domiciliària. El 2014, l’entitat 
s’havia compromès a tenir cura de les germanes i de les 
despeses corrents a canvi de la cessió de l’espai, però, ai 
las! en el moment que ho creu l’autoritat episcopal, sense 
tenir en compte cap circumstància, la FSSM ha de marxar 
i les caputxines es queden amb una mà al davant i l’altra 
al darrere. Segons el designis del bisbat de Vic, l’acord en-
tre les clarisses i la Fundació no té «aprovació canònica» 
i, per tant, és nul. Nul? D’acord. Però, a part d’aquest dog-
ma diví impresentable, qui se suposa que s’ha de fer càr-

rec de les quatre dones? Tres passen dels vuitanta anys!

La cirereta del pastís, però, són les declaracions de les 
germanes que van desenterrar la destral del guerra. 
Textualment, segons les caputxines, «el bisbe de Vic 
ens va arribar a dir que érem quatre velles que ja no 
sabíem què ens dèiem». Un aplaudiment per a Romà 
Casanova que, per acabar-ho d’adobar, es va proclamar 
Comissari Pontifici del convent. Des dels temps de Gal-
ceran Sacosta i l’excomunió de Manresa no se sentia res 
semblant! La FSSM fora i ja us enviaré unes tutores més 
velles que vosaltres a fer-vos companyia. Quina vergo-
nya! El que hauria de començar a fer l’Església en aquest 
país és pagar algun impost i corresponsabilitzar-se més 
amb la realitat del carrer. Ja pot anar predicant la pasto-
ral el papa Francesc des de Roma. Aquí, el bisbe és com 
un senyor feudal. Què en farà del convent? Deixar que 
s’ensorri? Com la Seu? Si s’acorda donar-li un ús social ja 
es pot passar l’aprovació canònica per la santa sotana.       

E
Deixades de la mà del bisbe

Il·lustració: Isaac Bosch
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De la Caixa, 
no en parlem
Parlar de l’actitud de la banca entre la 
majoria de ciutadans és provocar un es-
tat d’ira immediata. L’actual desprestigi 
engega un llarga llista de greuges: els 
abusos econòmics i de comissions, els 
tripijocs amb les clàusules sòl de les hi-
poteques, la col·locació de preferents, la 
martingala de les targetes de crèdit dels 
consellers de Bankia i els sous immo-
rals dels directius. Però l’antipatia que 
desperten cada cop ve més provoca-
da pel menyspreu amb què tracten les 
persones, en siguin o no clientes. Una 
bona mostra és l’anècdota que va viure 
un amic per cobrar un taló. El dia 21 del 
mes passat li van lliurar un xec al porta-
dor per valor de 1.900 euros de la Caixa, 
ara dita CaixaBank. La sucursal que tenia 
més a prop en aquell moment era la que 
toca la plaça de Lluís Companys. En arri-
bar-hi, va estranyar-li empènyer i que no 
s’obrís la porta en horari habitual d’aten-
ció. Després de trucar al timbre, va sortir 
un empleat i va dir-li que l’oficina estava 
tancada al públic perquè la sucursal es-
tava a punt de desaparèixer. A la porta 
no hi havia cap rètol que ho indiqués, 
però l’explicació era ben certa. L’en-
demà ja hi havien els vidres pintats de 
blanc. Tot seguit, se’n va anar avall, fins 
a l’oficina principal de l’entitat que hi ha 
al començament del Passeig. Allà s’hi va 
trobar un espai de disseny futurista. Tot 
molt modern i, segons la propaganda 
de CaixaBank «inspirat per les noves ne-
cessitats dels clients actuals» i creada per 
«millorar la seva experiència a l’oficina». El 
cas és que entre aquestes noves necessi-
tats no compten que els clients puguin 
necessitar diners. Per tant, no tenen 
efectiu i no poden pagar xecs. L’experi-
ència del meu amic, òbviament, no va 
ser gens bona. Una mica contrariat, va 

BUGADA AL POU QUINTÍ TORRA CORDONS

A l’altra banda
Obro secció a propòsit d’una fotografia 
del nostre company Jordi Alavedra que, 
el 25 de novembre, era a la saló de ses-
sions de l’Ajuntament de Manresa en el 
lliurament els premis Lacetània 2016. 
Com podeu veure en la instantània, 
la que fins l’any passat havia estat cap 
de Protocol, Glòria Ballús, va rebre de 
mans de l’alcalde el premi Antoni Este-
ve, dotat amb 1.500 euros. La flamant 
premiada és doctora en musicologia i el 
treball guanyador parla de Joaquim Pe-
canins i Fàbregas (1883-1948): un exem-
ple de músic dedicat a la música culta i a 
la tradició oral. La seva aportació a l´Or-
feó Manresà. Suposo que l’amiga Glòria 
deu tenir una sensació especial cada 
cop que va a un acte a l’espai on tantes 
vegades havia tallat el bacallà a l’hora 
de posar en solfa –mai tan ben dit des-
prés del guardó rebut– els elements 
escènics, la col·locació de les autoritats 
i l’odre protocol·lari d’intervenció d’uns 
i altres. Aquest cop era a l’altra banda i, 
de ben segur, joiosa amb el premi que 
va rebre fruit de la seva gran tasca mu-
sicològica, al marge dels anys de servei 
a la casa gran. Enhorabona! 

Els Pastorets... 
d’en Vilamala
Acte seguit, em torno a referir a un 
altre amic que també acostuma a ser 
art i part. Ja fa anys que no treballa de 
mestre i té temps per a tot. El cas és 
que la gent que interpreta Els Pasto-
rets de Súria van fer una representació 
al Palau de la Generalitat per inaugu-
rar la temporada d’aquesta tradició. I, 
en la interpretació d’uns cuplets –just 
l’apunt satíric que permet fer una pi-
cada d’ull a l’actualitat–, el Lluquet i 

el Rovelló van per referència a l’IVA 
cultural. D’espectador hi havia el con-
seller del ram, Santi Vila, moment que 
va ser captat per les càmeres de TV3. 
Endevineu de qui era la lletra? Doncs 
d’en Joan Vilamala! Quin un aquest. Els 
seus tentacles s’estenen per tota la Ca-
talunya central i part d’Osona. I, aquest 
cop, fins a la mateixa Generalitat.

Ensenyament 
fa faltes
No deixem de parlar de la màxima ins-
titució del país. I per tocar el crostó. 
M’ha arribat a les mans un document 
dels Serveis Territorials del departa-
ment d’Ensenyament que tracta d’un 
nou institut a Manresa. El tema no és 
d’alt secret, ja que la polèmica sobre 
la conveniència d’un nou centre de 
secundària a la ciutat enlloc de digni-
ficar l’escola del barri de Valldaura que, 
està literalment muntada a partir de 
diverses cargoleres tot i acollir un bon 
nombre d’alumnat, ha estat a l’ordre 
del dia en les últimes setmanes. En tot 
cas, deixaré de banda Antoni Massegú, 
exdirector de Cal Gravat que també va 
arrencar en barracons, Antoni Llobet, 
encara amb més galons dins de l’es-
tructura encapçalada per la consellera 
Meritxell Ruiz, i el mateix Ajuntament, 
que sembla que no disposa dels espais 
adequats per a la nova escola, els que 
interrogui l’opinió pública i publicada 
sobre la qüestió. Un servidor només 
mostra el sorprenent poc rigor lingüís-
tic del servei que, en el primer parà-
graf del document que esmentava, 
parla de la «posta en funcionament». 
A part dels principis, que sempre s’han 
de tenir presents quan es governa, en 
aquest cas també els recomano repas-
sar els participis. 
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dóna a entendre que té diversos esta-
bliments per oferir– ja ho anirem veient. 

ego Sánchez, el màxim responsable de 
Diesa, l’empresa de restauració amb un 
nom format amb l’inici del seu nom i 
cognoms que gestiona una bona pila 
de bars. Com podeu veure, l’anunci és, 
justament, per vendre’s un part o tots 
els locals que gestiona a Manresa i co-
marca. El primer que se m’acut és que 
sembla que vol desfer-se’n i viure més 
descansat. La veritat és que les llegen-
des urbanes que hi ha darrere de la fi-
gura de Sánchez, també president del 
gremi de restauració, fa anys que corren 
per la ciutat. Molts encara no se n’expli-
quen l’expansió empresarial durant els 
anys noranta i principis del 2000 que va 
portar-lo a fer-se amb la propietat total 
o parcial de locals singulars de la ciutat 
com el Miami o el Puerto Rico. Si ha de-
cidit vendre’s part dels negocis –el fullet 

DES DE LA BUTACA D’EN VOLTAIRE L’HOMENOT DE LA PIPA

Esperant l’any 2017
i ha moments en què val la 
pena aturar-nos i intentar 
albirar el que el futur ens 
pot oferir o els que ens 
mereixem. Un cop d’ull al 

món més proper i el més allunyat. 
Tenim una situació de profunds can-
vis en la Comunitat global, tant de 
paisatge com de personatges; en la 
ja segona potència mundial –hi ha al-

guna persona que dubti del progres-
siu lideratge, de la Xina?–, parlem 
dels USA, on tenim un president 
taronja, capaç de donar seguretat a 
persones en busca de, fàcils, certeses. 
La quantitat de tint que precisa per 
aconseguir el color dels seus cabells 
ha provocat destruccions neuronals 
importants. Els rius de tint han bai-
xat per l’arrel de cada cabell i, traves-
sat el crani i entrant al cervell, n’han 
destruït les parts més evolucionades 
i han conservat només la part més 
primària, el sistema límbic. És una de 
les poques interpretacions que expli-
quen les seves idees, no m’atreveixo 
a nomenar-les conviccions, i les con-
ductes. Menys perruquer i més Plató! 
Aquesta frase també és convenient 

per al Sr. Hollande.

A Àustria s’espera que un altre 
personatge nascut dins les seves 
fronteres vulgui igualar, potser de 
manera més educada?, els fets i 
conceptes d’un dictador feixista. 
Cal considerar que a les Espanyes 
aquests fenòmens no es poden 
donar, el mateix PP  ha donat cabu-
da a aquest tipus de pensament i 

conducta. Des de la transició ha estat 
capaç de fagocitar i incloure àmplies 
bases del pensament de l’extrema 
dreta. I aquesta hi està ben represen-
tada. El Garcia Margallo ja està en ple 
procés d’aproximació l’estratosfera, 
com un satèl·lit més, per trobar-se 
amb el poble català, allà on ell ens va 
condemnar! No hi ha lloc per a pen-
sadors no alienats amb el pensament 
oficial i únic? 

A Catalunya sembla que, una vegada 
més, ens farem el harakiri tots solets 
(recordem que per al harakiri no fa 
falta la participació de terceres per-
sones). Sembla que l’ampolla de cava 
es va esbravant, m’agradaria equivo-
car-me, una vegada més, esgotament 
d’idees i de treball i accions conjuntes, 
diversitat d’estratègies i de tàctiques. 
Molt teatre amb un fluix guió, escrit de 
manera coral. Cal que mengem molts 
torrons, si els podem pagar, que  ens 
engreixem i, farts de cava, engeguem a 
can pistraus l’esperit nadalenc (podeu 
substituir pistraus per la paraula que 
més s’adigui a l’estat de cadascú), i que 
els 2017 ens agafi en un estat prou em-
briac per entomar-lo convenientment.

H

anar a cobrar el taló a l’oficina de la Bo-
navista. Allà li van pagar... amb un bitllet 
de 500 euros i tres de 200. Quan va de-
manar que li donessin bitllets més petits 
perquè havia de fer alguns pagaments 
li van dir que, si volia canvi, abans havia 
d’ingressar els bitllets. Però, ai las, el meu 
amic no té compte a la Caixa i amb totes 
les seves tecnologies punta i tota la seva 
vocació de servei, els va ser impossible 
descanviar. L’home va perdre el nervis i 
els va engegar. La conversa no us la re-
produiré. Us la podeu imaginar. 

El final de Diesa?
Una subscriptora, veïna del sector de 
les Bases de Manresa, m’ha fet arribar 
un fullet que va trobar al bar restaurant 
Cibus, establiment de la cadena de Di-
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TANTA ROBA I TAN POC SABÓ

VA COM VA

JAUME GUBIANAS

LLUM DEGÀS

No és tan fàcil
home, que ja és gran i ha 
deixat de conduir, s’adreça 
a l’Ajuntament disposat a 
donar de baixa la llicència 
del gual. Molt amablement, 

el tècnic municipal li indica els passos a 
seguir i l’adverteix, abans que l’home 
empleni cap document, que no n’hi ha 
prou amb signar la sol·licitud de baixa 
i deixar de pagar. Li demana si s’hi ha 
pensat bé i li aconsella de no tramitar 
la baixa. «Però si no dono el gual de 
baixa, hauré de continuar pagant, i és 
una bona picossada cada any», replica 
l’home, contrariat. I el funcionari, avesat 
a les rèpliques, setencia: «Us surt més a 
compte continuar pagant». Vista l’ex-
pressió de desconcert del ciutadà, el 
servidor públicl li explica que, si signa la 
baixa, haurà d’acollir-se al que preveu 

L’ l’ordenança municipal, si no vol incórrer 
en cap infracció que podria dur-lo, fins i 
tot, a presó. L’home del carrer, que no té 
cap intenció d’anar a la presó, demana 
què diu l’ordenança. Tot seguit és infor-
mat del codi, l’apartat, l’annex i el web 
on trobarà tota la informació. A ell, que 
amb prou feines  sap què és una màqui-
na d’escriure. El tècnic, que se n’adona, 
es fa el bon samarità: «S’hi diu que us 
haureu de fer càrrec de la reposició de 
la vorera, és a dir, haureu de restituir, 
en el tram del gual, la vorera original, 
amb els mateixos materials i d’acord 
amb la normativa vigent». També li fa 
avinent que, si algun dia es vol restablir 
la llicència de gual, s’haurà d’adequar 
novament la vorera al pas de vehicles. 
Després d’avaluar-ne els pros i els con-
tres, l’home acaba per renovar la llicèn-

cia, decisió que el funcionari celebra, 
alleujat: «No us imagineu la mar de pa-
perassa que m’estalvieu». I es pregunta, 
en veure el vellet girar cua, resignat: «És 
ben curiós. En aquesta ciutat fa anys 
que ningú no dóna cap gual de baixa».     
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QUI NO CONEIX... LO GAITER 
DEL CALDERS

EL SENYOR RAMON
IL·LUSTRACIÓ: MARIA PICASSÓ

Amb ganes de xerinola
en Rodríguez del PP,
l’impost a la Coca-Cola 
ha dit que no troba bé.
L’ha ben enganxat el toro! 
¿No és això justament
el que vol també en Montoro?,
li han dit al Parlament.
I així quan menys t’ho esperes
a Madrid ja t’han fotut,
com han fet amb en Junqueres
que ara passa per cornut. 

Les germanes caputxines
varen arribar a un acord
amb la ciutat de Manresa,
que més d’un dóna per mort.
«Con la Iglesia hemos topado!»,
vull dir amb el bisbe de Vic
que al cap duu una paperina
i ha muntat un embolic.
Esperem que tot s’arregli
amb bon seny i amb caritat
i que sigui generosa 
la decisió del bisbat. 

Permeteu-me, amics, que acabi
amb cert to vindicatiu,
amb un altre bisbe, un savi,
en Pere, que en sap un niu;
un català universal
que no entén de propietats
perquè el poc que té, si cal,
ho dóna als necessitats. 

«Que sigui Nadal, el de veritat.
N’han de quedar al marge
les llargues barbes blanques,
i els supermercats del consumisme.
I nosaltres, posem-nos dempeus /
enmig de l’egoisme
i neguem-nos a la profecia absurda,
deixant així espai al plany / 
i al cant de la solidaritat
i al crit dels petits i dels exclosos.
Que sigui veritat tot allò que diem / 
en la litúrgia i el folklore.
Que sigui un Nadal de les arrels de Betlem, 
el Misteri de l’Encarnació cridant-nos / 
a fer Regne cada dia.
Que sigui Nadal, que no ens perdem el Nadal. 
                                          Pere Casaldàliga» 

Rosa Maria Soldevila, professora del Barça

uanta canalla deu haver des-
filat per les seves classes? La 
Rosa Maria Soldevila i Puig, 
la Solde, ha estat abans que 
res professora: més de qua-
ranta anys de docència. De 

1952, és filla del colmado Soldevila, 
al carrer Guimerà, tot just tancat l’any 
2000. Allà la Rosa va créixer col·labo-
rant, des del taulell o la caixa, en el 
negoci familiar. Però va anar a estudi a 
les Dominiques i, al mateix carrer del 
Bruc, després del batxillerat passà a la 
que fou Escola de Magisteri. Tres cur-
sos més, i amb 19 anys la Rosa ja havia 
superat els exàmens de la Normal de 
Barcelona. Cal avançar que no sortí de 
les Dominiques? Carme Adroher, que li 
havia estat professora, i era directora i 
superiora de la comunitat, li proposà 
exercir de mestra de 5è de primària. Al 
cap de tres cursos passà a fer diverses 
assignatures de 7è i 8è d’EGB.Cartesia-
na i agraïda, la Rosa s’hi va estar dinou 
anys! Però mentrestant també es va lli-
cenciar en Geografia i Història, baixant 
als vespres a la Universitat Central. I 
com que sempre havia tingut flaca per 

Q la lingüística, a la fi es preparà les opo-
sicions de Llengua catalana. I se les va 
treure! Això era l’any noranta, i fins que 
es va jubilar ara fa quatre anys, exercí 
de professora de secundària al Fius i 
Palà, reconvertit després en Institut 
Guillem Catà. Tot amb tot, allò que sin-
gularitza la Rosa és el seu barcelonis-
me militant: des dels dotze anys, quan 
trepitjà més d’un cop el Camp Nou de 
la mà d’un oncle. Podríem ben dir que 
no s’ha perdut un partit del Barça: a la 
tele o a l’estadi –vint anys d’assistència 
religiosament quinzenal. La recordeu 
amb aquest pentinat a la garçonière? 
Irrepetible, Rosa Soldevila és un puntal 
de la nostra culerada, i des de fa quatre 
anys que exerceix de secretària de la 
Penya Blaugrana Manresa, sota la pre-
sidència de Toni Negro primer i d’Anna 
Calvera ara. Al capdavall, la seva mira-
da pot ser molt tècnica però sobretot 
no pot veure els del Reial Madrid. Ni 
tampoc ha tingut mai interès en un sol 
matx de la selecció espanyola. I, tot i 
que enguany preveu que es patirà, no 
pensa rendir-se perquè el sentiment 
culer l’acompanyarà sempre.
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ELCULDELPOUEPITAFI MOSSÈN GUDIOL

enaurades germanes i germans, em tru-
quen inquiets des del carrer de Sobrer-
roca perquè encara no he fet arribar la 
meva epístola mensual. Agafo el telèfon 
a la rectoria mentre llegeixo els plans del 

l’Ajuntament de l’alcalde Junyent per abans no aca-
bi el mandat, que tanta alegria provocaran entre els 
comerciants casposos. Carril bus a la carretera de Vic. 
Gràcies a Déu. No hi podria estar més d’acord, ja era 
hora. Una decisió valenta, però, a la llarga, segur que 
encertada. És l’única manera de pacificar el trànsit al 
centre, fer que els autobusos del transport públic va-
gin a l’hora i, d’una vegada per totes, eliminar la sín-
drome del cotxe al cul dels manresans. A fe de Déu que 
els més reaccionaris ja estan esmolant les eines –com 
diu l’himne nacional. Hem de canviar la mentalitat. Als 
centres històrics de les ciutats no s’hi circula en cotxe. 
Passa a Terrassa, a Sabadell, a Barcelona, fins i tot a Vic. 
L’Altíssim sap que en el nucli de les urbs modernes fa 
anys que la ciutadania té assumit que s’hi va a peu, 
s’utilitza el transport públic i el cotxe desapareix en 
aparcaments dissuasoris a la perifèria. Ara només cal 
que el consistori es plantegi com abaratir-los i fer-los 
més atractius. Perquè, Déu sap que d’idees de bomber, 
en els últims anys, n’arrosseguem una bona pila. La 
majoria relacionades amb l’urbanisme modernet en la 
ciutat dels costums rònecs. Anacronismes de l’alçada 
d’un campanar. No cal que les repassem totes. En faig 
unes pinzellades a tall d’exemple: ciment, fanals rove-
llats, bancs punxeguts, geometria embafadora, parcs 
amb reixats creient que la vegetació aquí creix com a 
Irlanda, rotondes amb forma dels ous de museu Dalí i 
un llarg etcètera.

En els últims dies, ha aflorat una altra discussió 
d’aquestes que engresquen tant veïns torrecollons 
(que l’Altíssim em perdoni) i botiguers decadents: la 
il·luminació dels carrers. L’Ajuntament, amb la poca 
vista de les poques llums d’algun vial del centre his-
tòric, va programar fins i tot una cimera. Una convo-
catòria, amb llum i taquígrafs –em faig una gràcia des-
bordant– que per se ja admet el problema. I, és clar, 
les lluites intestinals van sortir a la palestra. Servidor 
només dirà que, actualment, amb la implantació dels 
fanals de leds, hi ha un greuge comparatiu entre les 
lluminàries del segle XXI i els carrers de color sèpia. 
Ara, el gran bastió que exemplifica la incompetència 

de la gestió de la via pública manresana de la darrera 
dècada és el fanal de la revitalitzada plaça Gispert. Un 
fanal merament decoratiu perquè no fa llum. La raó és 
ben senzilla. En la reforma no s’hi va mantenir la instal-
lació que el connecta a la xarxa pública. Increïble, però 
cert. El motiu esgrimit és que l’operació encaria l’obra 
de rehabilitació de la plaça. Valga’m Déu, quin despro-
pòsit! El trist és que el veïnat hi va estar d’acord en una 
mena de corresponsabilitat inexplicable, tot i l’etapa 
de misèries a les arques municipals. El paradigma de 
la gestió erràtica de l’espai públic: projectes urbanís-
tics premiats a l’acadèmia i repudiats al carrer, per una 
banda, i fanals sense corrent elèctric per l’altre. Per pa-
gar la visita a un bon especialista en salut mental.   

B
La increïble història 

del fanal que no fa llum
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Estimem el comerç !

(EXCEPTE EL 31)


